Til borgmester Erik Lauritzen og formand for Sundhedsudvalget Helge Larsen
Først og fremmest vil vi gerne sige tak for det gode samarbejde, der har været i forbindelse med
pandemien indtil nu. Det har, siden regeringen fandt ud af, at der også var borgere på de frie
skoler, været nærmest forbilledligt. Det er foregået, tror vi, til alles tilfredshed.
På Tandslet Friskole står vi derimod meget uforstående overfor den politiske beslutning ikke at
følge sundhedsstyrelsen opfordring til 2 ugentlige test af elever over 12 år i grundskolen.
Vi ser, som formentlig også de kommunalbestyrelsesmedlemmer der har været del i beslutningen
den ændring, der er kommet fra anbefaling til opfordring.
Vi er ikke orienteret om baggrunden for beslutningen andet end gennem medierne. Her fremkom
det, at smittetallet i Sønderborg i øjeblikket ikke er så højt. Det kommer til at ændre sig med
denne beslutning. Ingen pandemi er indtil nu stoppet ved kommunegrænsen, men gennem test og
vacciner mindskes risikoen. Vi står derfor uforstående overfor den politiske beslutning om ikke at
tage vare på sine borgere. Det er modigt i et valgår, så vi håber de ansvarlige for beslutningen står
frem, så vi kan komme i dialog. Vi har gennemsøgt referater mm. på kommunens hjemmeside,
men bare det, at beslutningen er truffet, har det ikke været muligt at finde.
Skolerne bliver fremadrettet ifølge epidemiologerne den største kilde til smitte, fordi:




børn under 12 år i øjeblikket ikke har mulighed for vaccine.
Børn og unge fra 12 – 19 år er den mindst vaccinerede gruppe.
Afstandskrav er ophørt i skolen.

Vi opfordrer stærkt til at denne beslutning omgøres. Indtil da forsøger vi at få et samarbejde i
stand med private aktører eller Region Syd om testning. Elever, forældre og ansatte på Tandslet
Friskole skal kunne føle sig trygge. Ligeledes skal arbejdsgivere på de mange store og mellemstore
virksomheder forældrene på vores skole arbejder på, kunne føle sig sikre på, at vi gør, hvad vi kan
for at begrænse epidemien.
Vi står meget uforstående overfor, at man ikke træffer det valg fra politisk side.
Vi vil meget gerne komme med en opfordring til jer om, at vi som kommune følger
Sundhedsstyrelsens opfordringer.
På vegne af Tandslet Friskole
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