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1.

Drøftelse: Genåbning af daginstitutioner og skoler

Sagsnr.: 20/3020

Beslutningstema
Udvalget bedes drøfte genåbningen af skoler og dagtilbud den 15. april 2020, jf.
statsministerens udmelding på pressemøde den 6. april 2020.
Sagsfremstilling
Statsminister Mette Frederiksen har på pressemøde den 6. april 2020 meddelt, hvordan første
fase af genåbningen af Danmark kan forløbe efter nedlukningen som følge af COVID-19. På
Børne- og Undervisningsministeriets område vil en mulig gradvis åbning ske fra onsdag den
15. april og frem. Det gælder både vores dagtilbud, grundskoler og FFO: 0.-5. klasse og
interne specialtilbud For elever i 6.-9. klasse (almen) fortsætter nødundervisningen
hjemmefra.
Forvaltningen er sammen med skoleledere og dagtilbudsledere i fuld gang med at planlægge
åbningen ud fra den viden, vi har nu, så eleverne kommer tilbage i vante rammer blandt deres
lærere og pædagoger og gode kammerater, og på en måde, så rammerne er sundhedsfagligt
forsvarlige. Det er selvfølgelig fortsat kun helt symptomfri børn og voksne, der må møde i
dagtilbud eller skole.
Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det betyder, at børnene skal være ude så meget
som muligt, deles op i mindre grupper, og der skal gøre ekstra rent. Herudover vil de
nødvendige værnemidler, som håndsprit, handsker mv. være tilgængelig på alle lokationer.
Sundhedsstyrelsen har meddelt, at der vil blive udsendt to vejledninger, én for skole og SFO
samt én for dagtilbud om de nærmere retningslinjer for åbningen, som udsendes senest 8.
april. Vejledningerne er ikke modtaget inden udsendelse af denne dagsorden.
Det gælder for al undervisning fysisk på skolen, at eleverne fortsat vil blive undervist efter
reglerne om nødundervisning, da det ikke vil være muligt at leve op til almindelige standarder
for undervisning.
Der er endvidere både centralt og lokalt dialog med tillidsrepræsentanter,
arbejdsmiljørepræsentanter på de pågældende områder om tilrettelæggelsen af arbejdet og de
sundhedsmæssige forholdsregler, som medarbejderne skal iagttage. Kommunens HovedMedudvalg mødes onsdag den 8. april for at drøfte planerne for genåbningen af dagtilbud og
skoler i Furesø Kommune.
Der er frem til 14. april nødpasning på skoler og dagtilbud som hidtil. De vil blive gjort
grundigt rent til dagen efter, hvor børnene vender tilbage.
Der vedlægges til orientering information til forældre i hhv. skole og i dagtilbud om den
delvise genåbning
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Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Borgerinddragelse
Forældre i hhv. dagtilbud og skole vil blive orienteret via Aula og Infoba.
Forældrebestyrelser og Skolebestyrelser bliver orienteret hurtigst muligt
Der vil endvidere blive orienteret bredt ud i de lokale aviser, på kommunens hjemmeside mv.
Lovgrundlag
Regeringens udmelding den 6. april om delvis genåbning af Danmark i forbindelse med
COVID-19 situationen samt bekendtgørelse om nødpasning og nødundervisning mv.
Det videre forløb
Sagen drøftes i hhv. Udvalg for dagtilbud og familier og i Udvalg for skole og
ungdomsuddannelser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalgene drøfter den delvise genåbning af skoler og dagtilbud i
Furesø Kommune.
Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 08-04-2020
Udvalget tog orienteringen om genåbning af dagtilbud/skoler til efterretning. Der var flertal
for, at forudsætningen for en genåbning er, at den sker sundhedsmæssigt forsvarligt.
Hvis denne forudsætning ikke er tilstede generelt eller på enkelte institutioner, så beder
udvalget krisestaben justere planen for genåbning.
For stemte 6: Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten.
Imod stemte 1: Dansk Folkeparti.
Dansk Folkeparti kan ikke støtte åbning af skoler og dagtilbud den 15. april 2020. Efter
Dansk Folkepartis opfattelse, er det ikke rettidig omhu. Det er en kynisk tilsidesættelse af
sund fornuft og hensyn til mennesker i risikogrupperne.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 08-04-2020
Radikale Venstre foreslår, at åbning af skoler sker enten – successivt fra skole til skole og fra
klasse til klasse for at sikre en mere rolig indkøring eller – med start fra 20. april, så der er tid
til rolig planlægning og indkøring med sikring af god dialog med elever, forældre, lærere,
skolens ledelse og pædagoger.
For stemte 1: Radikale Venstre.
Imod stemte 4: Socialdemokratiet og Berit Torm (V).
Undlod 1: Jesper Larsen (V).
(Susanne Mortensen (C) deltog ikke i afstemningen).
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Udvalget tog orienteringen om genåbning af dagtilbud og skoler til efterretning. Der var
flertal for, at forudsætningen for en genåbning er, at den sker sundhedsmæssigt forsvarligt.
Hvis denne forudsætning ikke er tilstede generelt eller på enkelte institutioner, så beder
udvalget krisestaben justere planen for genåbning.
For stemte 5: Socialdemokratiet og Venstre.
(Susanne Mortensen (C) deltog ikke i afstemningen).
Imod stemte 1: Radikale Venstre.
Radikale Venstre finder, at de logistiske og sundhedsmæssige forhold ikke vil være
tilstrækkeligt på plads ved en fuld åbning 15/4, da nogle skoler tidligst vil kunne afklare 14/4
om de kan åbne.
Bilag:
1 Åben Til forældre med børn i Furesøs dagtilbud
2 Åben Til forældre med børn i Furesøs skoler
3 Åben Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og
fritidsordninger
4 Åben Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud
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Bilagsoversigt
1.

Drøftelse: Genåbning af daginstitutioner og skoler
1. Til forældre med børn i Furesøs dagtilbud (37022/20)
2. Til forældre med børn i Furesøs skoler (37023/20)
3. Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger
(37073/20)
4. Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud (37074/20)
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Underskriftsside
Henrik Poulsen (Socialdemokratiet)

Susanne Mortensen (Konservative)

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Bettina Ugelvig Møller
(Socialdemokratiet)

Jesper Larsen (Venstre)

Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)

Berit Torm (Venstre)
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