Skoleinfo
Kære forældre
Så blev det tid til skoleinfo igen. Denne gang handler det om aktivering af buskort, kvik-test af elever på
skolen, ansøgning om fripladstilskud og de kommende atletikdage.
Aktivering af buskort
Vi kan i buskortsystemet se, at ca. 1/3 af eleverne endnu ikke har aktiveret deres buskort. Det er vigtigt at
få aktiveret buskortet, så vi kan bruge den offentlige trafik til ture ud af huset.
Kvik-test af elever på skolen
Som I muligvis har hørt i nyhederne, så er Sønderborg Kommune en af de 5 kommuner i landet, der ikke
tilbyder kvik-test på skolerne. De mener i kommunen, at de overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer
gennem de kvik-testcentre, der findes i kommunen. Jeg har været i kontakt med Helge Larsen (S), der er
formand for sundhedsudvalget, for at få et svar på, på hvilken måde de vurderer, at de lever op til
Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Helges svar ligger på skolens hjemmeside og der er link til den i samme
mail, som til denne skoleinfo.
Som jeg ser det, betyder det i praksis, at det ikke er muligt som skole i Sønderborg Kommune at stå for kviktest af eleverne – måske på nær skolerne i Hørup, Broager, Gråsten og Nordborg, der har testcentre i
nærheden. På undervisningsministeriet hjemmeside står der, at det kan foregå på skolen eller i umiddelbar
nærhed. Jeg har været i dialog med Sundhedsstyrelsen. De anerkender problemet, men da det er et politisk
og ikke et sundhedsfagligt valg at tilbyde testen på skolerne, kan de ikke gå ind i det. Derfor er jeg i
øjeblikket i dialog med Undervisningsministeriet, da de også kan handle politisk. Jeg håber det bærer frugt,
så vi (og de 4 andre kommuner, der ikke tilbyder test) ikke skal stå dårligere stillet i forhold til at opdage et
Corona-udbrud i tide end resten af landets kommuner.
Det er vigtigt for mig at pointere, at det ikke er min intention at agere politisk i denne sag, og I må selv
vurdere, om I finder Helges svar tilfredsstillende. Det kan være mig, der er farvet for meget af min
bestræbelse på, at Tandslet Friskole skal være et trygt sted for både børn, forældre og medarbejdere at
være.
Vi har været i kontakt med Carelink for at se, om det var muligt selv at sørge for et test-setup på vores
skole. Det vil koste i omegnen af 15.000, - kr. pr. uge, så det er ikke økonomisk muligt for os som skole.
Derfor er det jer som forældre, der står med ansvaret for at leve op til sundhedsstyrelsens retningslinjer for
kvik-test af børnene.
Ansøgning om fripladstilskud
I lighed med andre år er der mulighed for at søge om fripladstilskud. Pengene kommer dels fra
fordelingssekretariatet og dels fra en pulje skolen selv har oprettet. Begge puljer fordeles efter
fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. For at kunne komme i betragtning skal man have en
husstandsindkomst på under 363.200 kr. ved et barn, 377.947 kr. ved 2 børn og 392.700 kr. ved 3 børn eller
flere. Der kan både søges om fripladstilskud til skole og SFO. Begge blanketter ligger på samme side som
denne skoleinfo, men kan også hentes på kontoret. Skolens pulje dækker perioden fra 1. oktober til 31.
januar, hvor fordelingssekretariatets pulje dækker fra 1. februar til 30. juni. Det er kun muligt at søge
skolens pulje, hvis man samtidig søger fordelingssekretariatets pulje. Når man søger skolens pulje, skal man
selv komme med en udskrift af årsopgørelsen fra skat for året 2020.
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Atletikdage
På torsdag d. 19. august og tirsdag d. 24. august er der atletikdage på skolen. Her skal alle elever møde
omklædt i skole. Vi håber selvfølgelig på godt vejr, men det er vigtigt at børnene også har deres skoletasker
med. Det danske sommervejr er jo lunefuldt, og vi kan blive nødt til at aflyse på dagen.
Forældrerengøring og håndvaskestationer
Da vi fortsat bruger håndvaskestationerne udenfor og i kældrene, er det vigtigt at de stadig rengøres i
forbindelse med forældrerengøringen.
Hilsen
Rasmus

