GENTOFTE KOMMUNE

Den 9. april 2020

Kære forældre til børn i 0.-5. klasse
I forgårs fik I en overordnet information om, at vi arbejder på at kunne åbne Gentofte
Kommunes skoler for elever i 0.-5. klasse fra onsdag den 15. april. Vi varslede samtidig, at der
fysisk på skolen vil blive undervist efter reglerne om nødundervisning, da det ikke vil være
muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning.
Vi har nu modtaget de krav og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, der skal være overholdt, for
at vi må åbne. Det er blandt andet krav til hygiejne, rengøring og afstand, så vi fortsat kan
begrænse smitten med COVID-19. De skærpede regler stiller nye krav til skolernes bemanding
og størrelsen på de børnegrupper, vi kan arbejde med. Derfor vil skoledagen for både børn og
voksne også i den kommende tid være meget anderledes end normalt.
Nedenfor kan I se, hvordan skolegangen bliver fra den 15. april. Vi gør alt, hvad der står i vores
magt, for at skabe en meningsfuld, tryg og sikker hverdag for jeres børn – og vil naturligvis
justere hen ad vejen i takt med, at vi får erfaringer og bliver klogere på, hvad der virker.
Tirsdag den 14. april
Der er hverken nødundervisning eller nødpasning for 0.-5. klasse tirsdag den 14. april, fordi
skolens medarbejdere forbereder sig på at kunne modtage og undervise børnene på skolen de
efterfølgende dage.
Skulle der være forældre med behov for nødpasning, bedes I kontakte skoleledelsen.
Elever i 6.-9. og 10. klasse modtager som hidtil nødundervisning hjemme.
Skoledagen fra og med onsdag den 15. april
Fra onsdag den 15. april skal elever fra 0.-5. klasse møde på skolen til nødundervisning.
Dagen forløber efter følgende program:
kl. 7-8
Nødpasning (kun for børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner)
kl. 8-9
Eleverne ankommer og bliver tjekket ind. Når vi fordeler ankomsten ud på en hel
time, bliver det nemmere at håndtere Sundhedsstyrelsens retningslinjer om
afstand og håndvask.
kl. 9-13
Nødundervisning. Der vil være ekstra afstand mellem eleverne og en del
undervisning vil foregå i det fri.
kl. 13-15
GFO og klub-tid.
kl. 15-17
Nødpasning (kun for børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner)
Vi har vedhæftet et skema om behov for pasning i GFO og klub-tid, som I bedes udfylde. For at
kunne tilrettelægge åbningen beder vi om, at skemaet returneres hurtigst muligt.
Forældre med behov for nødpasning (kl. 7-8 og kl. 15-17) bedes tage kontakt til skolens ledelse.
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Hygiejne og sygdom
Vi har naturligvis en skærpet opmærksomhed på hygiejnen, og vi kommer til at tage en række
forholdsregler med fx hyppig håndvask for både elever og medarbejdere.
I forhold til sygdom gælder det både for elever og medarbejdere, at de skal blive hjemme, hvis
de oplever de mindste symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse. I forhold
til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt.
Herefter må man komme i skole igen. Hvis en elev eller medarbejder får symptomer på
sygdom, mens de er i skole, skal de hurtigst muligt tage hjem.
Vi glæder os til igen at kunne tage imod skolens yngste elever og er overbeviste om, at vi også i
denne specielle situation kan skabe en god skoledag. Vi håber, I vil bakke op om skolens
medarbejdere og have forståelse for de særlige vilkår, som de har i denne specielle tid.
Den specifikke plan for skoledagen modtager I fra skolen inden skolestart.
Ovenstående er med forbehold for, at der kan ske justeringer, hvis vi erfarer, at det er
nødvendigt for at kunne leve op til Sundhedsstyrelsens krav.
Med venlig hilsen og god påske

Hans Andresen
Skolechef
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