
 

 

 

 

DIREKTIONEN 

 

 Skolegenåbning gældende fra den 15. marts 2021 for 

5. klasse til og med 10. klasse 
 

 

Kære forældre 

 

Fra mandag den 15. marts 2021 vil skolerne i Solrød Kommune blive delvist genåbnet for elever fra 5. 

klasse til og med 10. klasse, så eleverne kan møde ind på skolen én gang om ugen.  

 

Det er en rigtig glædelig nyhed. Skolerne arbejder nu på højtryk for at få skemaerne færdige, så I forældre 

kan få oplyst, hvilken dag i ugen jeres barn skal møde ind på skolen til undervisning.  

 

Fremmøde på skolen 

Eleverne skal møde ind én gang om ugen til udendørs undervisning, og de andre dage skal de fortsætte 

med fjernundervisning, som de gør nu. Da undervisningen skal foregå udendørs er det vigtigt, at jeres 

barn er klædt på til udendørs aktiviteter.  

 

Der vil fortsat ikke blive afholdt undervisning eller aktiviteter på tværs af klasserne.  

 

Kviktest og samtykke 

Er jeres barn fyldt 12 år, vil jeres barn få mulighed for at få foretaget en ugentlig kviktest på skolen den 

dag, barnet også modtager udendørs undervisning. Det er ikke muligt for jeres barn at møde op til 

kviktest på skolen andre dage i løbet af ugen. Der er i stedet mulighed for at blive testet i de eksisterende 

kviktestcentre, som findes i både Solrød Strand og Havdrup.  

 

Kviktesten på jeres barn foregår via næsen med de nye korte pinde og foretages af podere, der er oplært i 

næsekviktest.  

 

Hvis jeres barn skal have næsekviktesten, skal I som forældre give jeres samtykke via Aula. 

Samtykkeerklæringerne vil blive udsendt en af de kommende dage via Aula.  

 

Hvis jeres barn bliver testet for Covid-19 uden for skoletiden, opfordrer regeringen kraftigt til, at eleverne 

har et negativ testresultat ved fremmøde på skolen, der højst er 72 timer gammel. 

 

Elever i specialklasser 

Eleverne i specialklasser må fortsat gerne møde ind til undervisning på skolen løbende, som de gør i dag. 

Det er den enkelte skole, der vurderer, om eleverne modtager fjernundervisning eller møder ind på skolen 

til undervisning. Eleverne skal holde sig orienteret via Aula.  

 

SFOII 

SFOII vil også blive genåbnet for de elever, der modtager undervisning på skolen, dvs. modtager eleven 

fjernundervisning er det ikke muligt at komme i SFOII de dage. 



 

 
SIDE 2/2 

 

Alle elever fra specialklasserne samt elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller 

behandlingsmæssige behov, har fortsat mulighed for at komme i SFOII og kan blive tilmeldt 

nødpasningen.     

 

Nødpasningen er gældende for: 

 Børn, hvis forældre er kritisk personale eller privatansatte, der ikke er hjemsendt, og derfor har behov 

for pasning.   

 Børn med særlige behov – (sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige) 

 Børn, hvor forældrene ikke selv har mulighed for at passe, eller hvor forældrene vurderer, at barnet har 

behov for at komme i SFO. 

 

Den enkelte SFO vil stå for etableringen af nødpasningen, og tilmelding skal derfor ske til barnets egen 

SFO. I Aula lægger der nærmere information om, hvordan tilmelding foregå. 

 

Det er glædeligt, at eleverne nu kan mødes med deres klassekammerater igen, og medarbejderne på 

skolerne er meget spændte på at se dem alle.  

 

 

Bedste hilsner 

 

Jesper Reming Tangbæk 

Direktør for Børn- og ungeområdet 

 


