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Kære forældre 
 
Vi arbejder i disse dage hårdt for at blive klar på skolen til at åbne igen for elever fra 0.-5 klasse. 
Det bliver på ingen måde en skole, som vi kender den før Corona, men vi vil gøre os umage for, at 
det bliver en god skole på trods af afstand og skrappe hygiejneregler. Senest i morgen vil I 
modtage et brev fra lærerne med specifikke og konkrete anvisninger samt beskrivelser af rammer 
for skoledagen.  Jeg vil i det nedenstående beskrive de mere overordnede linjer og forventninger 
til, hvordan I kan hjælpe børnene med at komme tilbage i skole og få en god ny hverdag herovre.  
 
 
Hygiejne 

● Håndvask er skemalagt for børnene flere gange dagligt. Vores sundhedsplejerske vil de 
første dage i uge 17 komme rundt på alle hold og give børnene et kursus i håndvask. I må 
også godt derhjemme gennemgå håndvask med børnene. Se evt. inspiration her: 
https://sst.23video.com/video/534296/sdan-vasker-du-hnder 

● Der bliver opsat ekstra håndvaske på BO og SN og genetableret ekstra håndvaske på RØ. 
● Der er et toilet til hvert hold. Her må I også gerne træne gode toiletvaner med børnene. 
● Der er ekstra rengøring på skolen- alle områder rengøres to gange dagligt. 
● Der er håndsprit og vådservietter til alle hold, hvis man er på tur og langt væk fra en 

håndvask. 
● I må meget gerne tørre computere af hjemme hver dag. 
● Hovedfokus i de første dage vil være at skabe gode rutiner omkring håndvask og afstand. 

  
 
Undervisning 

● Der undervises stadig efter bekendtgørelsen om nødundervisning: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213535. Her på skolen betyder det, 
at der primært undervises i fagene dansk, matematik og engelsk. Derfor kan det godt være, 
at der vil være tværfaglige aktiviteter med eks. en turdag. Det skriver teamene mere om i 
ugeplanen. Da vi har skulle mande op for at lave små hold, vil det ikke være 
linjefagsuddannede lærere på alle hold- men det er lærerne der sammen har lavet 
ugeplanen for holdene på årgangen.  

● Vi vil lave en del undervisning udenfor - men hvis vejret ikke byder det, vil vi trække 
indendørs.  

 
 
Hvad forventer vi om børnenes adfærd 

● Vi forventer, at I forældre har fortalt dem om det nye, de vil møde herovre. 
● Vi forventer, at børnene vasker deres hænder, når de bliver bedt om det. 

 
 
Børn med symptomer 

● Hvis børnene får symptomer på Covid 19, ringer vi straks efter jer. 
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● De voksne i klassen forklarer børnene om symptomerne- så allergikere ikke pludselig bliver 
forvekslet med nogle med symptomer. 

 
Hvis I lader jeres raske børn blive hjemme 

● Besked sendes til Mia Borchers: bor08@helsingor.dk 
● I overtager selv undervisningspligten. 
● Barnet registreres som fraværende. 

 
 
 
Mad og drikke 

● Der vil være skolemælk fra uge 18. 
● Madpakke og drikkedunk opbevares i tasken. 
● Skolekantinen er lukket. 

 
 
 
Kommunikation til og fra skolen 

● I bruger Aula som I plejer ved besked om sygdom eller andet.  
● I skriver til de voksne, I plejer. Har jeres barn en anden voksen, sender teamene dem 

videre. 
● Skal en besked akut frem, ringer I til skolens kontor. 

 
 
Vi skal alle lære nye rytmer og rutiner, men vi er sikre på, at det med fælles hjælp nok skal gå.  
I modtager som nævnt et brev fra årgangsteamet senest i morgen med konkrete informationer om 
jeres barns hverdag.  
 
Mange hilsner Mia  
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