
 

 

 

 

DIREKTIONEN 

 

 Information om genåbning af skolerne og SFOII for alle 

elever 

Kære forældre 

 

På mandag den 18. maj genåbner skolerne i Solrød Kommune for eleverne fra 6. – 10. klasse, herunder 

også SFOII samt eleverne i 10Solrød. 

 

Skolerne er i fuld gang med at gøre klar til jeres børn, så de kan komme tilbage til gode og trygge 

rammer. Skolerne har allerede været genåbnet for de mindste klasser i en måneds tid og har derfor 

tilegnet sig gode rutiner med retningslinjerne. Det er gode og vigtige erfaringer, som vi kan trække på nu.   

 

En anderledes skoledag 

Når skolerne genåbner for alle elever, vil jeres børn vende tilbage til en ny og anderledes skoledag end 

den, som jeres børn har været vant til før coronakrisen. Skoledagen vil være baseret på nødundervisning 

og med udgangspunkt i kreative løsninger samt holdopdelinger, som vi håber, at I vil bakke op om.  

 

Skolerne vil efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer om bl.a. hyppig rengøring, øget hygiejne og fysisk 

afstand. Samtidig vil undervisningen, så vidt det er muligt, foregå udenfor, og derfor er det vigtigt, at jeres 

børn medbringer overtøj, der passer til vejret. Børn og personale skal alle vaske hænder ved ankomst til 

skolen.  

 

Efter Sundhedsstyrelsen retningslinjer vil eleverne sidde med en meters afstand til hinanden ved bordene, 

dog vil der være to meters afstand mellem læreren og den forreste række i klasselokalet. Eleverne vil skulle 

møde ind på forskellige tider i skole, og frikvartererne vil også blive på forskudte tidspunkter med få klas-

ser ad gangen. Elevernes klasselokale vil være udgangspunktet i deres hverdag, hvor deres kendte, faste 

lærere vil være omkring dem.  

 

Vi opfordrer til, at I som forældre ikke afleverer og henter jeres børn inde på skolens område for at 

mindske smitterisikoen, men at I i stedet benytter parkeringspladserne på skolerne.  

 

Mange af børnene har ikke set deres klassekammerater i meget lang tid og kan derfor hurtigt få lyst til at 

give et kram, som de gjorde før. Derfor opfordrer vi til, at I taler med jeres børn om, at de fortsat skal 

undgå fysisk kontakt, tæt og langvarig kontakt, håndtryk, kram, mv. med deres klassekammerater.  

 

Hvornår kan et barn ikke komme i skole? 

Hvis barnet har bare milde symptomer på at være syg, fx hoster eller er snottet, må barnet ikke komme i  

skole. Hvis jeres barn er i risikogruppen eller bor med nogen i risikogruppen, kan barnet godt komme i  

skole, med mindre barnets læge anbefaler, at barnet bliver hjemme.  

 

Hvis barnet bor i husstand med en person, som er konstateret smittet med COVID-19, skal barnet ikke 

komme i skole.  



 

 
SIDE 2/2 

 

Børn må komme i skole igen, når de har været symptomfri i 48 timer. Hvis det viser sig, at jeres barn er 

konstateret smittet med COVID-19, er det vigtigt, at I informerer skolen om dette.  

En ny hverdag venter 

Vi glæder os til at tage imod jeres børn igen, og vi ved, at mange af børnene har længtes efter at komme 

tilbage. Vi må understrege, at det er en helt ny hverdag, som børnene vender tilbage til, og det kommer til 

at kræve tid at vænne sig til. Der er ingen tvivl om, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at skabe en god hver-

dag for børnene under de nye retningslinjer, og vi appellerer til, at vi i fællesskab sørger for, at de nye ret-

ningslinjer bliver fulgt, så vi får den nye hverdag til at lykkes.  

I vil få mere konkret information om genåbningen fra jeres skole.  

 

Vi takker for jeres forståelse og tålmodighed.  

 

 

Bedste hilsner 

 

Jesper Reming Tangbæk 

Direktør for Børn- og ungeområdet 


