
 

 

 

 

DIREKTIONEN 

 

 
Skolegenåbning gældende fra onsdag den 21. april.   
 

 

 

Kære forældre 

 

Regeringen har informeret om, at der fra onsdag den 21. april vil blive åbnet yderligere op på 

skoleområdet, ud fra geografiske opdelinger i landet.  

 

For Solrød Kommune betyder det, at der vil blive genåbnet yderligere for 5. – 8. klasserne samt for SFOII, 

hvorimod afgangseleverne i 9. – 10. klasserne fortsat skal modtage undervisning med 50% fremmøde som 

nu.  

 

De nye retningslinjer betyder helt konkret: 

 

Fremmøde for 5. - 8. klasserne 

Eleverne fra 5. – 8. klasserne kan ud fra de nye retningslinjer nu blive tilbudt undervisning skiftevis 

udendørs og indendørs løbende pr. uge.  

 

Det er op til den enkelte skole selv at afgøre og planlægge, om skolen ønsker at gøre brug af denne 

mulighed og hvordan.   

 

Fremmøde i SFOII 

Eleverne vil nu også have mulighed for at komme i nødpasning i SFOII (klub) 

- Når de har indendørs undervisning på skolen 

- Når de har udendørs undervisning på skolen 

- Når de modtager fjernundervisning hjemmefra  

 

På de dage, hvor eleverne møder ind til indendørs undervisning, kan de være indendørs i SFOII (klub) 

lokalerne.  

 

På de dage, hvor eleverne møder til eventuel udendørs undervisning eller modtager fjernundervisning 

hjemmefra, må de kun være udendørs i SFOII (klub) områderne.  

 

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 står for etableringen af nødpasningen, og tilmelding skal derfor ske til barnets egen SFO.  

I Aula lægger der nærmere information om, hvordan tilmelding foregår. 
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Fremmøde for afgangsklasserne 

Eleverne i 9. – 10. klasserne skal fortsat møde ind til fysisk undervisning i 5 sammenhængende hverdage 

efterfulgt af fjernundervisning i 5 sammenhængende hverdage.  

 

Det er den enkelte skole der selv står for planlægningen af, hvornår eleverne skal møde ind.  

 

Elever i specialklasserne  

Eleverne fra specialklasserne skal fortsat møde ind til undervisning på skolen, som de gør i dag. 

 

Test på skolen 

Regeringen opfordrer fortsat til, at eleverne ved fremmøde på skolen har gennemført en coronatest inden 

for de seneste 72 timer, dog højst to gange om ugen.  

 

Eleverne vil også have mulighed for at lade sig teste på skolen ugentligt, de dage de fremmøder til 

indendørs undervisning.  

 

Elever og forældre skal løbende holde sig orienteret via Aula.  

 

 

 

Bedste hilsner  

 

Jesper Reming Tangbæk  

Direktør for Børn- og ungeområdet 

  


