19. november 2021
Skoleinfo
Kære forældre
Som I muligvis har hørt i pressen, bliver der iværksat yderligere tiltag for at dæmme op for smitten i
Sønderborg kommune
Incidens tallet i Sønderborg Kommune er i dag på 485, og det er især blandt skoleeleverne, at der er mange
nye smittede med Covid-19.
Tiltagene handler især om test af elever på skolerne i Sønderborg Kommune. Derfor bliver alle skoleelever
på folkeskoler, fri- og privatskoler nu opfordret til to ugentlige test af børn over 9 år, som ikke har været
smittet inden for de seneste 12 måneder eller ikke er vaccineret.
På pressemødet fra Sundhedsministeriet fremgik det desuden, at vi formentlig ser frem til at testningen
snart kommer til at inkludere alle børn fra og med 1. klasse.
Herudover er der kommet skærpelser på skoler og i SFO’er. Det betyder, at undervisning så vidt som muligt
foregår i stamklasser og i faste grupper i SFO’erne. Det samme gælder for frikvarterne ved at lave klassevis
opdeling. Endelig er der en opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser.
For både skoler og dagtilbud skal aflevering og afhentning af børn foregå udendørs, hvis det er muligt.
På vores skole sætter vi ind med opdelingen af klasserne fra mandag. I skrivende stund er der endnu ikke
dukket nye tilfælde op siden mandag, men vi har smitten tæt på. Jo før vi sætter ind, desto mindre er
chancen for smittespredningen mellem klasser og trin. Det betyder, at færre børn vil blive nære kontakter
med hvad deraf følger af test og isolation mm. Vi ved, at det allerede har presset mange familier, samtidig
sikrer vi på den måde, at flest muligt får så normal en skoledag som muligt.
Vi har i dag på skolen snakket om, hvad vi som skole går ind til fra næste uge. Vi har i klasserne talt om hvad
der var sværest, sidst vi var opdelt, og i fællesskab med eleverne prøvet at finde gode løsninger.
En ting, jeg gerne vil opfordre til, er at børnene fortsat har mulighed for at lege sammen mellem klasserne
udenfor skolen. En af de største trivselsmæssige konsekvenser var sidste gang, at man ikke kunne lege med
sin/sine tætteste kammerater, fordi de gik i en anden klasse. Som det er nu, er det fortsat muligt at lege
sammen i fritiden – så gør det for børnenes skyld.
I løbet af næste uge kommer der et nyt skema med eleverne hjem, så de og I kender den nye hverdag med
klasseopdelingen.
Jeg ved, at denne udmelding vil rejse en del spørgsmål, men da der ikke er kommet nye vejledninger ud
endnu, vil jeg bede jer afvente den næste mail, jeg sender ud i starten af næste uge. Her prøver jeg at
samle alle de informationer, der har relevans for vores skole, i en samlet mail. Jeg ved i øjeblikket heller
ikke mere end, hvad jeg har hørt fra pressen.
Go’ weekend
Hilsen
Rasmus

