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Kære forældre til skolebørn i Egedal 

 

Vigtige oplysninger omkring genåbning af skoler 

 

I den kommende uge bliver det vores skoler og daginstitutioner, som går forrest i 

genåbningen af vores samfund. Vi åbner gradvist for at sikre børnene en tryg 

opstart. Det er en ny hverdag, der venter både børn og medarbejdere. Derfor vil 

man ikke kunne forvente samme høje standard til det faglige indhold i skole- eller 

institutionslivet som før corona-krisen. Vi vil dog gøre vores allerbedste for at 

skabe læring og trivsel i de anderledes og særlige rammer. 

 

Hen over påsken har vi arbejdet benhårdt på at lave konkrete planer for 

genåbningen. Vi kan formentlig ikke helt undgå smittespredning, men hvis vi  

skal undgå at smittespredning blusser op igen, er det nødvendigt at tage nogle 

skærpede forhåndsregler. Derfor har vi udarbejdet vejledninger til hygiejne, 

udvidet planerne for rengøring, og vi har lavet regler for bl.a. adfærd samt 

afhentning og aflevering af børnene. Skolerne har udarbejdet planer for 

fordelingen af medarbejderne og der er også lavet overordnede planer for 

indretning af skolerne både udenfor og indenfor. 

 

Hverdagen i skole 

Hverdagen vil være lidt anderledes end den plejer at være. F.eks. skal eleverne 

være i små grupper og holde så god afstand som muligt. De vil også skulle være 

ude så meget som muligt.  Under disse vilkår er det ikke muligt, at leve op til 

almindelige standarder for undervisning. Der vil primært blive undervist i 

kernefag såsom dansk, engelsk og matematik.  

Der foregår ikke anden undervisning for elever i 0. – 5. klasse end den, der 

foregår på skolen, med mindre der er helt særlige omstændigheder, fx kronisk 

syge børn i risikogruppen. Her aftales fjernundervisning med skolelederen. 

 

Elevernes trivsel vil altid have høj prioritet, og det vil der ikke blive ændret på. 

Børn har brug for hjælp, omsorg og trøst, og det vil vi fortsat holde fast i.  

 

Nye retningslinjer omkring aflevering og afhentning 

For at begrænse smittespredning er der udarbejdet nye retningslinjer for 

aflevering og afhentning af børnene: 

 

 Forældre og børn må ikke samle sig i grupper ved indgangene til skolen, 

når børnene afleveres og hentes.  

 Børnene skal så vidt muligt afleveres udenfor.   
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 Der må kun være en voksen med ved afleveringen, og der må ikke være 

søskende med – medmindre de selv går på skolen.  

 

Vi opfordrer til at man vasker/afspritter hænder både ved ankomst og afgang, og 

til at man undgår fysisk kontakt, håndtryk og kram mv. med personer, som man 

ikke bor i husstand med.  

 

God hygiejne 

God håndhygiejne er vigtig, og det vil personalet øve med børnene. Vi opfordrer 

jer til også at øve med jeres barn/børn derhjemme. Sundhedsstyrelsen har 

udsendt et brev i e-boks til alle forældre i Danmark med gode råd, som også er 

vigtige at læse. 

 

Syge børn 

Børn, der er syge eller viser symptomer på at være syge, må ikke komme i skole, 

- også selvom det kun er milde symptomer som hoste og let forkølelse. Barnet 

skal blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. Herefter må 

barnet komme i skole igen.  

  

Hvis dit barn bliver sygt, mens det er i skole, bliver der ringet til dig, og du skal 

komme og hente barnet hurtigst muligt. 

 

Børn i særlig risikogruppe eller som deler bopæl med sårbare familiemedlemmer i 

risikogruppen kan tage en snak skolens ledelse – eller med barnets læge - hvis 

man er i tvivl om fremmøde. 

 

 

Dato Børnegruppe 

 

Den 16. april  Elever fra 0. til og med 5. klasse: 

Skolerne åbner fra kl. 9.00 – 14.00  

 

Børn som skal starte i mini-sfo den 16. april vil få information fra skolen 

senest tirsdag den 14. april med en plan for dagen. 

 

Den 17. april Elever fra 0. til og med 5. klasse samt mini-sfo børnene: Skolerne åbnes fra 

kl. 9.00 – 14.00  

 

Den 20. april Åbningstid fra mandag den 20. april til og med 10. maj udmeldes torsdag 

den 17. april. 

 

 

Tirsdag den 14. april og onsdag den 15. april vil der være nødundervisning i 

mindre grad, da personalet skal oplæres i de nye instrukser for adfærd og 

hygiejne, foretage de konkrete omorganiseringer af lokaler og udemiljøer samt 

sikre planlægning af en anderledes skoledag med de mindre hold. 

 

Den enkelte skole vil udsende deres plan for fremmøde, så det sikres at eleverne 

møder op i etaper. Du får derfor besked fra din skole om hvor og hvornår dit barn 

skal møde op, så du kan forberede dit barn på dette.  
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Forældre til elever i kommunens specialtilbud vil blive kontaktet af skolen med 

nærmere information om genåbning for deres børn. 

 

Hvis du har konkrete spørgsmål til skolernes hverdag, er du altid velkommen til 

at spørge skolens daglige leder eller distriktsskolelederen. Husk at følge med på 

Aula og på opslag i skolen. I vil få nærmere informationer om de kommende uger 

dvs. skoledagene fra mandag den 20. april til og med 10. maj - senest på fredag i 

denne uge.  

 

Jeg ved, at skolerne vil gøre alt hvad de kan for at løfte denne opgave med fokus 

på børnenes læring og trivsel.  Vi kan kun lykkes ved fælles indsats, og jeg håber, 

at I vil hjælpe med at øve, minde hinanden om og hjælpe med at overholde de 

nye regler og retningslinjer. 

 

Mange hilsner 

 

Lone Kvist 

Centerchef 

Center for Skole og Dagtilbud 

 


