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Center for Skole og Dagtilbud

Til forældre vedr. yderligere genåbning.

Kære forældre

Vi er nu på vej mod næste fase af skolernes genåbning og går lysere ti-
der i møde. På baggrund af regeringens udmelding, sundhedsmyndighe-
dernes nye retningslinjer og en Byrådsbeslutning her til formiddag følger 
her information om, hvordan næste skridt af genåbningen bliver.  
 
Jeg er derfor glad for at kunne fortælle, at mandag d. 18. maj bliver en 
særlig dag, for her vender alle elever i 6.-10. klasse også tilbage til sko-
lerne. Det ser vi virkelig frem til. Vi er stadig i en ekstraordinær situation 
og vil fortsat sørge for en god og tryg skoledag for eleverne, hvor der og-
så er fokus på hygiejne og rengøring.

Mødetider pr. 18. maj
Elever i 0. kl. til og med 5. kl. vil fortsat have en mødetid, der hedder kl. 
8.00 til 13.00
Elever i 6. kl. til og med 9. kl. vil have en mødetid fra kl. 8.30 til 13.30. 

Det vil sige, at de ældste elevers fjernundervisning fra på mandag erstat-
tes med fysisk fremmøde.

Mindre afstandskrav - større hold
Myndighedernes afstandskrav er blevet justeret fra 2 m til 1 m i klasselo-
kalerne. Det betyder, at der nu er plads til flere elever på skolerne og i 
lokalerne, og at skole, SFO og klub kan deles mere op igen. Med de nye 
retningslinjer må alle elever være sammen med flere kammerater end 
tidligere, dvs. i meget større hold. 

På mandag vil eleverne møde deres nye hold - som ofte vil være deres 
klasse. De vil få et stamlokale, og der vil være få faste lærere tilknyttet 
deres hold/klasse. Undervisningen vil fortsat foregå udenfor en stor del 
af dagen. Skoledagens strukturer vil ligne det, I kender fra den almindeli-
ge skoledag før corona-situationen. Men afstand, rengøring og hygiejne 
har fortsat stort fokus.

Vi ved, at mange elever har haft stor glæde af at være i en lille gruppe 
med den samme voksne. Denne løsning har dog krævet et betydeligt res-
sourcetræk, og med de nye afstandskrav er der ikke længere samme be-
hov.

Genåbning af SFO og klub
SFO og klub genåbner fra den 25. maj. Frem til da hjælper SFO- og klub-
medarbejderne med at sikre en god overgang for børnene, hvor de skal 
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gå fra at være i mindre grupper til at være i større hold. Nødpasning og 
tilsyn fortsætter frem til den 25. maj for de af jer, som har behov for pas-
ning grundet arbejdsmæssige forhold.

Det er et større logistisk arbejde at sikre en god genåbning af klubber og 
SFO, og at børnene så vidt muligt er i de samme hold hele dagen. Den 
kommende uge vil blive brugt til at sikre en god planlægning af overgan-
gen til en ny hverdag, hvor vi åbner mere op. 
 
Undervisningen 
Skoledagen er fortsat anderledes, da vi er under genåbning, og undervis-
ningen vil ikke rumme alle fag. Vi vil anvende både stamlokaler og ude-
miljøer. Vi vil dog gøre vores allerbedste for at skabe læring og trivsel i 
de anderledes rammer, vi har.

Forskudt skoledag
De yngste og ældste elevers skoledag ligger forskudt for at sikre afstand, 
når mange flere elever møder fysisk ind, så vi kan mindske presset på 
cykelparkeringen, fællesområder, indgange mv. 

Mødetider særligt for Smørum
Alle elever i Smørum Skoledistrikt møder dog ind lidt forskudt fra kl. 
8.15. Det sker for at tage hensyn til særlige busforbindelser. 

Mødetider særligt for 10. klasse
10. klasses eleverne har ofte længere rejsetid, og for at få logistik og 
busforbindelser til at gå op, vil eleverne møde ind på forskellige tidspunk-
ter. Alle får 25 klokketimers undervisning om ugen. 

Håndvask og håndsprit 
I de nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne er håndvask og hånd-
sprit ligestillet, hvor håndvask tidligere var det primære. Det vil være en 
ændring, som børnene også vil opleve.  
 
Elever i specialtilbud
Elever, der går i specialtilbud, vil fortsat få undervisning som nu, da det 
giver genkendelighed og tryghed for eleverne.
 
Vi glæder os til at tage imod alle elever på mandag og komme et skridt 
videre mod den kendte hverdag igen.

Tak til alle for den store forståelse og samarbejdsvilje, som I har udvist i 
denne særlige situation.
 

Med venlig hilsen
Lone Kvist
Centerchef
Center for Skole og Dagtilbud
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