Kære forældre til børn

Håber I har nydt påsken.
Fra den 20. april genåbner skolen igen - det bliver dejligt atter at se jeres børn på skolen.
Målet er det samme som det plejer – at skabe en rigtig god ramme for jeres børns læring og
trivsel, men i forbindelse med genåbningen af skolen vil der samtidig være et meget stort
fokus på de skærpede retningslinjer for samværet på skolen, som Sundhedsstyrelsen har
udstukket.
Det betyder blandt andet at:
-

Jeres børn bliver undervist i små grupper med de samme voksne hele ugen
(samarbejde mellem lærere og pædagoger).
At læringsaktiviteterne skal tilrettelægges, så der er god afstand mellem børnene – to
meter.
At jeres børn bliver undervist uden for - i videst mulig udstrækning.
Forældre der afleverer deres børn på skolen må gøre det uden for skolens bygninger
(plan kommer)

For at sikre ressourcer til at leve op til sundhedsmyndighedernes krav løber skoledagen fra
kl. 8.00-13.00. Lærere og pædagoger planlægger sammen, og dagen vil bestå af både fagfaglige aktiviteter og bredere læringsaktiviteter. Ikke hele fagviften vil være repræsenteret –
fokus vil være på dansk, engelsk og matematik.
Der vil derudover være mulighed for nødpasning fra kl. 6.30-8.00 og fra kl. 13.00-17.00. Er
der brug for nødpasning skal man kontakte SFO-leder, Jon Sorth, på mail jso38@helsingor.dk
eller på telefon 2531 1248. Giv meget gerne besked senest i løbet af tirsdag d. 14. april.
D-klasserne og L-klasserne har fuld åbningstid for alle elever fra d. 20/4.

Jeg skal her understrege, at børn med selv de mindste sygdomstegn i den kommende tid skal
blive hjemme fra skole.

6.-9.klasse fortsætter ufortrødent med fjernundervisning.
9. klasserne fortsætter undervisning helt hen i juni måned, da afgangsprøverne til sommer
ikke bliver gennemført og jeres børns årskarakterer i stedet bliver afslutningskarakteren. Vi
må sammen med eleverne finde en alternativ måde at festligholde 9. klassernes afslutning –
det vender vi tilbage om.

Den kommende uge: Vi skal i ugen der kommer planlægge de mange praktiske detaljer, så
vi kan tage bedst muligt i mod jeres børn.
I vil derfor få mere information om, hvordan vi i praksis håndterer læring, trivsel og
Sundhedsstyrelsens retningslinjer i løbet af den kommende uge.
Lige som før påske får vi brug for det gode samarbejde med jer forældre, da også
genåbningen af skolen rummer nogle helt anderledes forudsætninger for at drive skole end

både I og vi på skolen er vant til. Lad os derfor stå sammen om at afhjælpe bekymringer og
tvivlspørgsmål der kan opstå.
Mange hilsner
Mads

