Til forældre med børn i Furesøs skoler – sendt ud tirsdag den 7. april 2020
Furesøs skoler åbner den 15. april
Mandag aften præsenterede statsministeren det første forsigtige skridt for genåbningen af
Danmark. Det betyder, at vi den 15. april kan sige velkommen tilbage til eleverne i 0.-5.
klasse samt alle elever i interne specialtilbud i vores skoler. For elever i 6.-9. klasse (almen)
fortsætter nødundervisningen hjemmefra.
Center for Dagtilbud og Skole er 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 at de rammer er sundhedsfagligt forsvarlige. Det er selvfølgelig fortsat
kun helt symptomfri børn og voksne, der må møde i skole. Har man ondt i halsen, feber eller
tør hoste, skal man stadig blive hjemme.
Som udgangspunkt har det enkelte barn base i de samme lokaliteter hele dagen kombineret
med så meget udeliv som muligt. VI holder grupperne af børn på behørig afstand af hinanden
og prioriterer god og hyppig rengøring.
Skoledagen er stadig ikke den samme som før
Det gælder for al undervisning, der foregår 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. Det betyder fx at undervisningen primært foregår fra
kl. 8-12, og at børnene derefter fortsætter med andre lege og læringsaktiviteter fra kl 12-16.
Planlægningsarbejdet er i fuld gang, og vi vil orientere mere om dette den 14. april.
Husk at melde fra, hvis I ikke kommer
Vi regner som udgangspunkt med at byde alle vores dejlige børn velkommen, og det er derfor
vigtigt, at I husker at give skolen besked, hvis barnet ikke kommer. Det kunne fx være et
barn, der bor sammen med personer i særlig risiko. Kun på denne måde kan vi planlægge en
god og ansvarlig opstart med det rette antal medarbejdere.
Fristen for framelding til den første uge er den 14. april, og framelding sker herefter løbende.
Jeg har brug for morgenåbning / pasning mellem kl. 16-17
Har dit barn brug for morgenåbning eller pasning mellem kl. 16-17, skal du melde det tilbage
til din skoleleder senest i morgen onsdag den 8. april kl. 10. Så kan vi planlægge antallet af
medarbejdere bedst muligt.
Hvor afleverer jeg mit barn?
Aflevering af børnene vil foregå udendørs efter skolernes nærmere anvisninger.
Spørgsmål?
I alle hverdage sidder skoleledelserne klar ved telefonen. Her kan du også få svar på konkrete
forhold på den enkelte skole. Find åbningstider og telefonnumre på furesoe.dk/corona
Har du barn i specialtilbud kan du også kontakte medarbejderne i KIL og Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning.

