
   

 
Kære alle forældre til børn i skolerne i Egedal                                                                            30.12.20 
 
Vigtig info om fjernundervisning og nødpasning fra den 4. januar 2021 til og med den 17. januar 
2021: 
 
Der er kommet skærpede retningslinjer og restriktioner for skolerne i hele landet på grund af 
stigningen i covid-19 smitte. De skærpede retningsliner er gældende til og med den 17. januar 
2021. 
 
Formålet med tiltagene er at begrænse fysisk kontakt og dermed miniminere smitterisikoen. 
 
Det betyder at: 
 

 Alle elever fra 0. til og med 10. klasse skal være hjemme  

 Alle elever fra 0. til og med 10.klasse modtager fjernundervisning fra den 4. januar til og 
med fredag den 15. januar. 

 Skoler, sfo’er og klubber er som udgangspunkt lukkede. 

 Elever, som går i vores kompetencecentre, modtager fortsat fysisk undervisning uanset 
alder og klassetrin.  

 
Fjernundervisning – hvad er det? 
Når eleverne ikke må komme fysisk på skolerne, vil vores skoler gøre alt for at gennemføre 
undervisningen på en anden måde. Det er her fjernundervisning kommer ind i billedet.  
Vores elever fra 5. klasse og op har allerede fået gode erfaringer med fjernundervisning, og nu 
gælder det om at få vores yngste elever med. Lærerne vil planlægge og gennemføre undervisning 
under de rammer, som fjernundervisning, herunder virtuel undervisning, nu engang giver - med 
blik for elevernes klassetrin. 
 
For elever fra 4. kl. - 10. kl.: 
Det vil fortsat være afsættet at sikre at jeres barn/ung igennem hele skoledagen bliver undervist 
af lærere. Undervisningen kan bestå af virtuel undervisning vekslende med individuel 
opgaveløsning og aftalte pauser.  
 
For elever fra 0. til og med 3. klasse 
For de yngste elever op til og med 3. klasse vil det være ugeplanerne på Aula, som er afsættet for 
deres hverdag. Det er en struktur som børnene kender og netop det vante skema er vigtig for 
børnene. Det vil være den lokale skole, som melder ud, hvordan fjernundervisningen vil forløbe på 
de yngste klassetrin, da virtuel undervisning som det fungerer i de større klasser ikke kan 
gennemføres på samme måde for de mindste elever.  
 
Der vil være praktisk-musiske fag, som er svære at gennemføre som fjernundervisning. Det er de 
enkelte lærere, der planlægger undervisningen, så den passer til den klasse, de har ansvaret for.  
 
 



   

Materialer, opgaver mv. 
Det er en hurtig omstilling, som vores dygtige lærere nu er i gang med at planlægge, så den kan 
være gældende allerede fra på mandag den 4. januar. Det  kan betyde, at en del af 
undervisningen, som allerede inden jul var planlagt på mandag, bliver justeret en smule.  
 
I vil få mulighed for at hente bøger og undervisningsmateriale på skolerne på mandag. Jeres 
skoleleder skriver ud til jer omkring afhentningstidspunkt, så det sikres at der ikke opstår kø-
dannelser. 
 
Hvad kan I gøre som forældre?  
Tal med jeres børn / unge om, at der er undervisning hver dag og hjælp dem med at lave en 
struktur. Hjælp dem med at sikre, at de har bøger og undervisningsmateriale klar. Sørg for at have 
klare rammer for, at dit barn eller ung ’møder ind’ til normal tid, og for at I sammen har fundet en 
”arbejdsplads” i hjemmet med et godt underlag og en god siddestilling.  
 
Det kan være hårdt for både børn og voksne at sidde alene og koncentreret ved skærmen og med 
opgaver i en længere perioder.  Hjælp derfor jeres børn/unge med at få frisk luft og  noget 
bevægelse ind i pauserne. 
 
Nødpasning for elever fra 0. kl. - 4. kl. 
Vores fælles opgave er at mindske smitte af covid-19 ved at være mindre sammen. Eleverne fra 
0.kl. - 4.kl. kan dog møde frem til nødpasning på skolen, hvis det er nødvendigt for, at I som 
forældre kan passe jeres arbejde.  
 
Da størstedelen af medarbejderne på skolerne er hjemsendte og udfører fjernundervisning, vil det 
være det pædagogiske personale fra sfo’erne og klubberne, som primært varetager nødpasning i 
et fælles heldagtilbud i sfo’ernes lokaler. Nødpasningen skal fortsat følge de sundhedsfaglige 
anbefalinger  og dermed reglerne om afstand og håndhygiejne. 
 
Behov for at prioritere nødpasning 
På grund af de begrænsede personaleressourcer og de stramme retningslinjer fra 
Sundhedsstyrelsen som skal overholdes, vil vi ikke nødvendigvis kunne stille nødpasningspladser til 
rådighed til alle børn fra 0. kl. til og med 4. kl.   
 
Det betyder, at følgende børn vil blive prioriteret først i nødpasning: 
 

-  børn i særlige udfordringer. 
-  børn fra 0. til og med 4. klasse med forældre, som varetager kritiske funktioner som 

ansatte i fx politi, ældre- og sundhedssektoren, pasning og undervisning  
- Børn fra 0. til og med 4. klasse med forældre, som er privatansatte, der ikke er hjemsendte. 
 

Øvrige børn fra 0.- 4. kl. med behov for nødpasning vil blive prioriteret efter alder, hvor de yngste 
børn vil blive prioriteret før de ældste.  
 



   

Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at imødekomme jeres ønske om nødpasning, men vil også varsle, at 
der kan være behov for at prioritere. Vi vil derfor anbefale, at I allerede nu undersøger andre 
pasningsmuligheder. 
 
Tilmelding til nødpasning senest 1. januar kl. 10.00 
Perioden for nødpasning er d. 4. januar til og med den 15. januar. Tilmeldingen skal være sendt på 
mail til jeres SFO-leder senest fredag d. 1. januar kl. 10. 
 
I tilmelder jer ved at sende en mail til SFO-lederen med jeres barns navn, klassetrin, jeres egen 
jobfunktion samt hvilke behovs-dage og fremmøde- og afhentningstidspunkter I forventer af have. 
I finder jeres SFO-leders mail sidst i dette brev. Hvis der bliver behov for at prioritere i 
tilmeldingerne, vil skolen kontakte jer hurtigst muligt i løbet af fredagen. 
 
Syge børn  
Hvis jeres børn er syge, udviser symptomer eller er nær kontakt til en corona-smittet person, skal 
de fortsat testes, selvom de er hjemsendte. Hvis dit barn har været covid-ramt, men har fået 
tilbud om nødpasning skal det være hjemme 48 timer efter sidste symptomer. 
 
Hold øje med AULA 
Skolerne vil melde planer for fjernundervisning og planer for afhentning af undervisningsmateriale 
ud på AULA. De vil også så hurtigt som muligt skabe et lokalt overblik over nødpasningsbehov og 
derfor er det vigtigt at overholde fristen for tilmelding fredag den 1. januar kl. 10.00. 
Skolen skriver direkte til jer, hvis der bliver behov for at prioritere i pladserne til nødpasning. 
 
I hører fra os, så snart myndighederne kommer med nye anbefalinger og ændringer, som får 
betydning for skoler, SFO og klub efter søndag den 17. januar.  
 
Vi vil nu bruge de kommende dage til at sikre, at jeres børn og unge modtager en rigtig god 
fjernundervisning i de første 14 dage af 2021. Vi har sammen en udfordring i at stoppe smitten – 
så pas rigtig godt på hinanden. Vi glæder og til vi kan ses fysisk igen. 
 
Godt nytår. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Lone Kvist                                                              Søren Trier Høisgaard 
Centerchef, Skole og Dagtilbud                         Velfærdsdirektør 
 
 
  



   

Tilmelding til nødpasning: 
 
Ganløse 
Slagslunde Idræts-SFO: Suzette Vinstrup: Suzette.Vinstrup@egekom.dk  
Ganløse Idræts-SFO: Henrik Tranum: Henrik.tranum@egekom.dk  
  
Smørum 
Boesagerskolen: Jeanette Sørensen: jeanette.sorensen@egekom.dk  
Balsmoseskolen: Louise Maltesen: louise.maltesen@egekom.dk  
Kompetencecenter Smørum: Janni.moth@egekom.dk 
  
Ølstykke 
Maglehøjskolen: Tina Møllmann: tina.mollmann@egekom.dk  
Hampelandskolen: Brian Dahlmann: brian.dahlmann@egekom.dk  
  
Stenløse 
SFO Lærkeskolen: Carina Chabert: Carina.Chabert@egekom.dk  
SFO Veksø: Ann-Charlotte Wistisen: Ann-Charlotte.Wistisen@egekom.dk  
SFO Stengårdsskolen: Martin.Andreasen@egekom.dk  
SFO Bækkegårdsskolen: Rikke Lerager: Rikke.Lerager@egekom.dk  
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