
Seneste nyt om genåbning af skolerne 

 
Kære forældre til skolebørn i Egedal 
 
Alle skoler er nu godt i gang med en gradvis genåbning. Det er en ny situation for alle, og mange børn skal 
naturligvis vænne sig til den anderledes hverdag på skolen. 
 
Heldigvis er det gået over al forventning, og børnene er rigtig gode til at navigere i de nye rammer på 
skolerne. Stor tak til både børn og alle jer forældre for at bakke op om retningslinjerne. Det er en kæmpe 
hjælp i forhold til at komme godt i gang med skolen igen. 
 
Nye åbningstider i skolerne fra uge 17 
I takt med, at flere og flere børn igen møder op i skole, skal vi sikre, at der på alle tidspunkter er nok 
medarbejdere til at efterleve Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer. Det gælder bl.a. at varetage jeres 
børn i mindre grupper, sikre afstand, hygiejne, brug af udearealer, og at børnene så vidt muligt er i de 
samme børnegrupper hele dagen. For at sikre dette justerer vi skolernes daglige åbningstid, som Byrådet 
her til morgen har besluttet. 
 
Fra mandag d. 20. april vil skoledagens daglige åbningstid være fra kl. 8.00 til 13.00. 
 
Denne åbningstid gælder for børn i mini-SFO samt elever fra 0. til og med 5. klasse. 
 
På nogle matrikler vil mødetiderne dog være lidt forskudte fra dette for at kunne leve op til 
retningslinjerne. I vil få besked her på AULA, hvis det gælder for jer.  
 
Den justerede åbningstid gælder så længe, der er skærpede krav og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.  
 
Nødpasning  
SFO har nødpasning for SFO- og mini-SFO børn om morgenen fra kl. 6.30 til 8.00 og om eftermiddagen fra 
kl. 13.00 til 17.00. Det er vigtigt at understrege, at nødpasning er et tilbud for børn og familier med behov 
pga. forældrenes samfundskritiske funktioner eller for forældre, der fysisk skal møde på arbejde. Som 
forældre opfordres I fortsat til at afsøge muligheder for anden pasning uden for skolens åbningstid og til at 
gå i dialog med den lokale leder om aftale om nødpasning. Nødpasning kræver derfor tilmelding til skolens 
SFO-leder. Se mere på s. 3 i dette brev. 

 
Særlig mulighed for tilsyn med elever i 4. og 5. klasse 
Der vil være en helt særlig mulighed for tilsyn med elever i 4. og 5. klasse på udearealer efter skoletidens 
ophør kl. 13.00 -17.00. Dette tilbud gælder alene børn fra familier med behov pga. forældrenes 
samfundskritiske funktioner eller for forældre, der fysisk skal møde på arbejde. Har I behov for at gøre brug 
af dette tilbud, skal I tilmelde jeres barn til skolens SFO-leder- se mere på s. 3. 
  
Husk varmt tøj 
For at skolerne kan leve op til myndighedernes retningslinjer, tilbringer børnene størstedelen af dagen 
udenfor. Selvom foråret er godt på vej, bliver det hurtigt koldt at være mange timer ude, så husk varmt 
udetøj – flyverdragt, overtrækstøj mv. – hver dag. 
 
Elever i specialtilbud 



Forældre til elever i kommunens specialtilbud vil blive kontaktet af deres skole med nærmere information 
om genåbning for deres børn. 
 
Hverdagen i skole og nødpasning 
Skolernes medarbejdere gør et stort arbejde for at sikre, at skolerne lever op til de gældende retningslinjer. 
Det sker bl.a. ved, at børnene i skoletidens åbningstid fra kl. 8.00 til 13.00 er sammen i de samme 
børnegrupper og i de samme lokaler. 
 
De børn, der er i nødpasning eller under tilsyn, kan dog ikke undgå at møde andre børn og voksne end dem, 
de tilbringer skoledagen med. Al nødpasning foregår dog udendørs, og der er naturligvis fokus på at holde 
børnene i mindre grupper og holde afstand i det omfang, det er muligt. Samtidig har børnenes trivsel høj 
prioritet – de har brug for hjælp, omsorg og trøst, og det holder vi fast i.   
 
Fjernundervisningen fortsætter 
De store elever afventer stadig at komme tilbage på skolen og modtager fortsat fjernundervisning. Både 
elever og familier er naturligvis optagede af, hvornår de kan vende tilbage til skolerne. Vi glæder os også til 
det, men vi afventer stadig myndighedernes udmelding om dette.  
 
Jeg vil slutte med endnu en gang at sige tusind tak for jeres store opbakning og tålmodighed i forhold til at 
få genåbnet alle skoler på god og forsvarlig vis.  
 
Mange hilsner 
 
Lone Kvist 
Centerchef 
Center for Skole og Dagtilbud 
 
 
 
 
 
 
Tilmelding til nødpasning og tilsyn – se herunder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tilmelding til nødpasning og tilsyn (4. og 5. klasse) 
Tilmelding til nødpasning sker til SFO-lederen med oplysninger om jeres barns ankomst- og 
afhentningstidspunkter.  
 
Tilmelding til tilbud om tilsyn med børn i 4. og 5. klasse sker også til SFO-leder med oplysninger om 
tidspunkt for afhentning/gå hjem. Skole, klub og SFO vil sammen sørge for at løfte denne opgave. 
 
Husk, at nødpasning er et tilbud for børn og familier med behov pga. forældrenes samfundskritiske 
funktioner eller for forældre, der fysisk skal møde på arbejde. 
 
Kontakt SFO-ledere 
 
Ganløse 
 
Slagslunde Idræts-SFO: Suzette Vinstrup: Suzette.Vinstrup@egekom.dk  
Ganløse Idræts-SFO: Henrik Tranum: Henrik.tranum@egekom.dk 
 
Smørum 
SFO Boesagerskolen: jeanette.sørensen@egekom.dk 
Balsmoseskolen: Kontakt klassens team, som varetager opgaven hele dagen. 
 
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: Lene Linderholm: Lene.Linderholm@egekom.dk 
SFO Stengårdsskolen: Martin.Andreasen@egekom.dk 
SFO Bækkegårdsskolen: Rikke Lerager: Rikke.Lerager@egekom.dk 
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