
 

 

 

 

DIREKTIONEN 

 

 Genåbning af skolerne for 0. – 4. klasse samt forlængelse af 

nedlukningen for 5. - 10. klasse  
 

Kære forældre 

 

Fra mandag den 8. februar genåbner skolerne i Solrød Kommune for eleverne i 0. – 4. klasse, herunder 

også SFOI og SFOII.  

 

Regeringen oplyste på pressemødet i går, at genåbningen for de små klasser sker ud fra 

sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og at det er sundhedsfagligt forsvarligt.  

 

Medarbejderne fra skolerne glæder sig meget til at byde jeres børn velkommen tilbage i klasserne og til at 

have fysisk undervisning sammen med dem.  

 

Nødundervisning fortsætter 

Undervisningsformen for alle elever i 0. – 9. klasse samt 10. klasse vil frem til sommerferien være efter 

bekendtgørelsen for nødundervisning.  

 

I forhold til hvordan klasserne må og kan organiseres ved genåbningen afventer skolerne klare 

retningslinjer fra Undervisningsministeriet. Indtil da vil eleverne som udgangspunkt være klasseopdelt.  

 

I SFO vil børnene, så vidt det er muligt, blive opdelt i faste grupper. Dog kan der i ydertimerne være børn, 

der krydser grupperne.      

 

Krav om mundbind eller visir  

Vi gør opmærksom på, at hvis forældre eller andre besøgende skal ind i SFO’en, må det kun ske efter 

aftale med medarbejderne, og det er krav, at du bærer mundbind eller visir, hvis du skal indendørs. Hvis 

forældre eller andre besøgende er fritaget for at bære mundbind og visir, vil der ikke være mulighed for at 

komme ind i SFO.  

 

Vær også fortsat opmærksom på at holde god afstand til andre børn, forældre og medarbejdere, når I 

afleverer og henter jeres barn udenfor SFO.  

 

De store elever modtager fortsat fjernundervisning 

Regeringen har besluttet, at eleverne i 5. – 9. klasse samt eleverne i 10Solrød fortsat skal modtage 

fjernundervisning til og med den 28. februar 2021.  

 

Forlængelsen for 5. – 9. klasserne samt 10Solrød betyder helt konkret: 

 

 Eleverne fra 5. – 9. klasse modtager fortsat fjernundervisning til og med den 28. februar 2021. 

 Eleverne i specialklasserne fra 5.  – 9. klasse må fortsat gerne møde fysisk til undervisning. 

Det er dog op til den enkelte skole at vurdere, om de skal have fjernundervisning eller møde fysisk 

på skolen til undervisning. Eleverne skal holde sig orienteret via AULA.  

 SFOII vil fortsat være lukket for elever i 5.- 6. klasse til og med den 28. februar 2021.  

 



 

 
SIDE 2/2 

Dog har alle elever fra specialklasserne samt elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller be-

handlingsmæssige behov, mulighed for at komme i SFOII og kan blive tilmeldt nødpasningen.     

 Eleverne på 10Solrød og UngSolrød modtager fortsat fjernundervisning til og med 28. februar 

2021.  

 Skolerne vil have særlig opmærksomhed på udsatte børn og unge. 

 Forældre og elever skal holde sig orienteret i AULA fra deres egen skole.  

 

Vi glæder os over, at eleverne i de små klasser nu kan komme tilbage til deres skole og deres kammerater 

og håber, at det samme snart kan ske for de store elever.  

 

Tak for jeres store hjælp i forbindelse med nødundervisningen af eleverne.   

  

 

Bedste hilsner 

 

Jesper Reming Tangbæk 

Direktør for Børn- og ungeområdet 

 


