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Kære forældre til skolebørn i 0. – 5. klasse 

 

Egedal Kommunes skoler genåbner fra den 16. april 

Mandag den 6. april meldte regeringen ud, at der fra den 15. april kan ske en 

gradvis åbning af samfundet. Daginstitutioner vil genåbne og skolerne vil kunne 

modtage elever fra 0. – 5. klasse.  

 

Elever fra og med 6. kl. til og med 9. kl. vil forsat modtage nødundervisning, her-

under fjernundervisning hjemmefra. 

 

Vi ved, at mange børn glæder sig til at komme tilbage i vante rammer, til at se 

deres lærere og pædagoger - og selvfølgelig også til at være sammen med deres 

kammerater igen. 

 

Det er et kommunalt ansvar, at skolerne genåbner sundhedsfagligt forsvarligt, og 

det er en opgave, som vi i Egedal Kommune arbejder på fuldt tryk for at sikre.  
 

En tryg tilbagevenden 

Vi modtog tirsdag aften Sundhedsstyrelsens vejledning til, hvordan genåbningen 

skal ske for at kunne forebygge smittespredning i skoler og daginstitutioner. Vej-

ledningen stiller mange krav til, hvordan genåbningen kan ske for at være 

sundhedsmæssigt forsvarlig. 

Det er vi i Egedal i gang med at få på plads, så smittespredning i videst mulig 

omfang undgås, når vi genåbner.  

 

Skoler og administration er i fuld gang med at planlægge en genåbning, men har 

brug for tid til at få blive parate og derfor planlægges en gradvis genåbning fra og 

med torsdag den 16. april.  

 

For at være parate skal vi planlægge nye skemaer, omorganisere sfo og klub, sik-

re, at der er tilstrækkelige medarbejdere til børnene i de nye mindre hold, sørge 

for ekstra rengøring, opstille nye udemiljøer, lave klare instrukser for hygiejne, 

adfærd og afstand samt udarbejde regler for afhentning og aflevering af børnene. 

Alt sammen indsatser og tiltag som skal organiseres og efterleves, så I som for-

ældre kan være trygge ved at sende jeres barn i skole igen. 

 

En anderledes skoledag 

For elever fra 0.kl. til og med 5. kl. samt mini-sfo-børnene: 

Fra torsdag den 16. april genåbnes skolerne fra kl. 9.00-14.00  

Fredag den 17. er der ligeledes åbnet fra 9.00–14.00 
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Det vil være en anderledes skoledag jeres børn vil møde. Der vil være flere loka-

ler i anvendelse, der laves flere – og meget opdelte - hold og I vil opleve en me-

get større brug af udearealerne. Det vil I få nærmere information om direkte fra 

jeres skole.  

 

Forældre til elever i kommunens specialtilbud vil blive kontaktet af skolen med 

nærmere information om genåbning for deres børn. 

 

Nødpasning 

Tirsdag den 14. april og onsdag den 15. april vil der være nødpasning som i de 

foregående uger, til de af jer som opfylder kriterierne.  

Torsdag og fredag vil der også fortsat være nødpasning fra kl. 6.30 til 9.00 og fra 

kl. 14.00 - 17.00 Ved behov for nødpasning skal der fortsat gives besked til sko-

lens distriktsledelse og FRISTEN er lørdag den 11. april kl. 15. 

 

Nødundervisning  

Tirsdag og onsdag vil der være nødundervisning i mindre grad, da personalet skal 

oplæres i de nye instrukser for adfærd og hygiejne, omorganisere lokaler og 

udemiljøer samt sikre planlægning af en anderledes skoledag med de mindre 

hold. 

 

Vi arbejder på højtryk 

Vi arbejder nu videre på højtryk for at kunne sikre gode og trygge rammer for al-

le. Torsdag den 16. april får I nærmere informationer om, hvordan undervisnin-

gen tilrettelægges fra mandag den 20. april.  

 

Med ønsket om en god påske.  

 

Lone Kvist 

Centerchef 

Center for Skole og Dagtilbud 


