Sct. Knuds Skole & Børnehave torsdag den 9. april 2020

Kære forældrekreds på Sct. Knuds Skole & Børnehave
Den seneste tid har forandret verdenen. På mange måder er vi rykket tættere sammen, men samtidig har vi skullet holde
afstand. En mærkværdig og meget anderledes måde at leve på, og vi ser sikkert alle frem til en form for normalisering.
Det første lille skridt dertil tog Statsministeren i mandags, hvor det blev tilkendegivet, at alle daginstitutioner,
pasningstilbud og skoler kan genåbne fra onsdag den 15. april 2020. Det gælder naturligvis også Sct. Knuds Skole &
Børnehave, og vi glæder os til at få liv på skolen igen og atter høre glade børnestemmer i skolegården, i haven, på
legepladsen samt i klasse- og faglokaler. Denne kontrollerede genåbning forudsætter dog at der stadig er en positiv
udvikling af COVID19-situationen henover påsken.
I første omgang betyder det, at vi kan byde vores elever fra 0. - 5. klasse velkommen tilbage til skolen. Vores ældste
klasser fra 6. - 10. klasse vil forsat være hjemme og modtage fjernundervisning. Specifikt ift. vores ældste elever vil ny
information om undervisningsforløb, projektorienteret arbejde etc. blive delt via ElevIntra og TEAMS. Jf. den udmeldte
genåbningsplan, så håber vi at byde alle jer store elever velkommen tilbage på skolen mandag den 11. maj 2020.
Når ovenstående er sagt, er det også vigtigt at pointere, at hverdagen ifm. den kontrollerede genåbning vil se anderledes
ud, og at der vil være en lang række forholdsregler, som vi må tage, og en masse retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen,
som vi skal følge. Vi ønsker naturligvis at gøre vores ypperligste for at passe på elever og ansatte, hvorfor I modtager
denne vigtige skrivelse, som vi vil bede jer om at nærlæse, inden jeres barn/børn starter i skolen igen.
For at kunne begrænse udbredelsen af smitte vil vi i første omgang tage nedenstående forholdsregler:
•

Vi skal minimere antallet af personer, der kommer ind på skolens område.
Det betyder, at al aflevering i den kommende periode vil foregå udenfor skolens område. Der vil være personale
placeret ved alle tre indgange i Fynsgade, Sjællandsgade og Gothersgade fra kl. 07.45 om morgenen. Personalet
vil tage godt imod børnene og sige godmorgen, men børnene skal selv gå ind på skolen og finde deres garderobe.

•

Afhentning skal ske i skolegården
Dvs. at forældrene skal blive udenfor, mens børnene henter deres ting indenfor på skolen. For de børn, der skal
hentes i SFO’en, foregår afhentning ligeledes i skolegården.

•

Vi beder jer, forældre, om så vidt muligt at kommunikere med personalet via ForældreIntra
Hermed vil vi undgå for lange samtaler i afleverings- og afhentningssituationerne, da disse samtaler er lig med
tæt samvær. Har I generelle tvivlspørgsmål, vil vi bede jer rette disse til ledelsen.

•

Vi vil bestræbe os på, at børnene er så meget ude som muligt i løbet af dagen
Vi vil derfor lægge så mange undervisningsaktiviteter udendørs som muligt. Det er derfor vigtigt, at børnene har
fornuftigt overtøj med.

•

Frikvartererne vil ligge forskudt, så der bliver mere plads i skolegårdene
Vi vil ligeledes benytte evt. udearealer i nærheden af skolen til pausesituationer.

•

Alle kvadratmeter tages i brug
Generelt vil vi udnytte alle skolens disponible kvadratmeter bedst muligt og sørge for, at børnene sidder placeret
med 2 meter imellem sig. Dette betyder deling af klasser, ændret lokaleplan etc., hvilket naturligvis også vil
betyde opnormering af personaleresurser

•

Skolen vil naturligvis have ekstra fokus på rengøring
Alle klasser og områder er allerede blevet grundigt rengjorte i løbet af de sidste par uger. Der har været tale om
en hovedrengøring, som normalt vil blive udført i de store ferier. Vi vil højne rengøringsniveauet yderligere i den
kommende periode.

•

Alle klasser vil have håndsprit stillet til rådighed både ude og inde samt desinfektionsspray til overflader
Vi vil naturligvis tale med børnene om den vigtige håndhygiejne. Samtidig vil vi bede jer, forældre, om også at
tale med jeres børn om de råd, som sundhedsstyrelsen har givet (vigtigst: vask grundigt hænder og hold afstand).

•

Kun raske børn må komme skole
Hvis jeres barn viser selv de mindste sygdomstegn, skal I holde barnet hjemme, til det er rask igen.

Ovenstående er, som nævnt, de første vigtige skridt. De mere detaljerede planer for undervisning, pauser etc. for de
enkelte klasser, kan vi først oplyse om efter tirsdag, hvor disse emner har været drøftet og planlagt af personalet.
Da der hele tiden kan opstå nye situationer og retningslinjer, er det meget vigtigt, at I hver dag holder jer opdateret på
ForældreIntra og Tabulex.
Undervisningen vil for alle klasser fra 0. - 5. klasse være fra 8.15 - 12.30; dog med forskudte mødetider i den første uge,
som vil fravige fra dette. Herefter vil vi vurdere på mødetidspunkter ud fra de konkrete forhold vi oplever og evt. optimere
på disse. Der vil desværre i denne periode ikke blive afholdt morgensang.
Mødetidspunkter onsdag, torsdag og fredag i uge 16.
•

0.X, 0.Y samt 2. klasse og 4. klasse møder kl. 08.15

•

1.X, 1.Y samt 3. klasse og 5. klasse møder kl. 08.30

Undervisningsministeren har stillet krav om, at der er normal mødepligt til undervisningen, og der vil derfor også blive
registreret fravær. Elever, der selv er eller har familiemedlemmer i risikogruppen for smitte, kan på forældrenes
foranledning blive hjemme.
Personalet i vores SFO - Spiren er klar til at tage imod de børn der er tilmeldt denne og SFO’en er åben som sædvanlig fra
kl. 06.30 til skolestart og igen fra kl. 12.50 - 16.30. Hold øje med ForældreIntra og Tabulex de næste dage ift. specifikke
retningslinjer ift. morgenåbning etc.
Ligeledes bedes forældre i børnehaven samt til vore nye Minispirer holde sig informeret om de informationsskrivelser,
der kommer ud specifikt til jer.
Vi vil gerne bede jer forældre om forståelse, opbakning og tolerance i denne situation, som er helt uvant for os alle. I kan
stole på, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt til, at jeres børn får nogle gode og trygge skoledage.

I ønskes alle en velsignet påske med masser af tid til at nyde det forhåbentligt gode forårsvejr.
Med megen sol og glæde

Joachim Grundtvig
Skole- og institutionsleder

