Skoleinfo
Kære forældre
Så blev vi desværre ramt af Corona på skolen. Derfor denne skoleinfo hvor du kan læse om, hvordan du skal
forholde dig som nær kontakt, anbefaling af PCR-test for alle, udsættelse af atletikdage og tilbagevenden af
kvik-test på alle skoler i Sønderborg Kommune.
Hvis du er nær kontakt
I forbindelse med at vi har ringet til de elever og ansatte, som er nære kontakter, blev der givet en række
informationer. Når man lige får beskeden, kan man godt blive lidt mærket af det, og derfor lige lidt kort
skriftlig info om hvordan I skal forholde jer.
Det nære kontakter er hele Midgaard samt en gruppe, der sidder tæt på den smittede til morgensamling.
Der har været telefonisk kontakt til alle, og er I ikke blevet ringet op, er jeres børn ikke nære kontakter.
For en nær kontakt gælder, at der skal foretages 2 gange PCR-test. Dag 0 for ” for seneste kontakt” er
tirsdag i denne uge. Det betyder første test lørdag og anden test mandag. Efter negativ 2. test, må barnet
igen komme i skole.
Ifølge de nye retningslinjer behøver familien ikke isolere sig. Man skal dog forsøge at undgå tæt kontakt.
Det er selvfølgelig svært, men det er nu engang sådan det er formuleret i vejledningen. Det er først i
tilfælde af en positiv test, at familien bliver nære kontakter.
På skolen vil vi sætte pris på at få besked, hvis et barn testes positiv. Der er ikke krav om at I oplyser det,
men det er den eneste måde, vi kan hjælpe med at begrænse smitten.
Det anbefales, at I tager kontakt til Corona-hotlinen på tlf: 32 32 05 11. Der kan gælde særlige regler, hvis
man eksempelvis er gravid eller måske ikke er blevet vaccineret.
Vi ved, at enkelte i Midgaard har været smittet med Corona tidligere og andre allerede er færdige med
deres vaccinationer, eller måske ikke har været i skole i denne uge, men vi er desværre nødt til at lukke for
den almindelige undervisning for alle i Midgaard til og med mandag i næste uge. Lærerne sender opgaver
hjem til eleverne i dansk og matematik, så de har skolearbejde at lave i de kommende dage. Skulle det
trække ud over mandag, sætter vi gang i den digitale undervisning via Teams igen, som I kender det fra
nedlukningen i foråret.
Anbefaling af PCR-test
Da vi i dagligdagen er meget sammen på kryds og tværs af årgange, er det skolens anbefaling, at alle lader
sig teste med en PCR-test. Denne test kan tidligst foretages på lørdag, da der skal gå 4 dage fra smitten er
opdaget på skolen.
Atletikdage udsat
Da atletikdagene foregår på tværs af alle årgange, har vi været nødt til at udsætte dem, indtil vi har fået
inddæmmet et evt. udbrud. Jeg skriver ud, når vi ved nærmere. Der gennemføres almindelig undervisning
på dagene.

Tilbagevenden af kvik-test på skolerne i hele Sønderborg Kommune
Om end det er for sent i forhold til dette smittetilfælde, så er det lykkedes os på Tandslet Friskole , at få
genindført 2 ugentlige test på alle skoler i kommunen. Jeg havde møde med sundhedschefen og formanden
for sundhedsudvalget i går, hvor denne beslutning blev truffet. Da der er tale om en formandsbeslutning,
skal den lige over borgmesterens bord, men det forventes, at testene kan starte allerede fra næste uge. I
den forbindelse skal der indhentes nye samtykker på alle de elever, der har mulighed for at blive testet. De
”gamle” samtykker udløb i forbindelse med sommerferien. Vi har endnu ikke fået de nye samtykke-sedler
fra kommunen, men sender dem ud, så snart vi har modtaget dem. Sammen med samtykkesedlen kommer
der information om, hvilke elever, der har mulighed for test. Det drejer sig bl.a. om at test ikke tilbydes til
de børn, der allerede er færdigt vaccinerede, har haft Corona osv.
Jeg gætter på, at I som forældre på Tandslet Friskole, er de første, der bliver informeret om tilbagevenden
af test i Sønderborg Kommune. Jeg er glad for, at vi som skole har kunnet gøre en forskel, og jeg håber de
andre skoler i kommunen også glæder sig over, at trygheden for elever og ansatte er blevet større. I hvert
fald er det nu som skole i Sønderborg Kommune muligt at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer om
2 ugentlige tests af eleverne.
Hilsen
Rasmus

