Hurra, på mandag hejser vi flaget for 0.kl. – 4.kl.
Så kom dagen endelig, hvor vi kan byde velkommen tilbage til vores yngste elever.
Det bliver så skønt at få dem tilbage.
Samtidig er det en torn i øjet, at resten af eleverne stadig skal sidde hjemme og
arbejde.
Nedenstående er de rammer, som ministeriet har fastsat, og som vi er bekendt med
på nuværende tidspunkt:

Sfo og klubtilbud åbnes for disse alderstrin.

Det præciseres, at åbningen for denne elevgruppe er en lille, kontrolleret åbning, der
er sundhedsfaglig forsvarligt, men at det fortsat er nødvendigt at være påpasselig i
alle øvrige situationer. Derfor indføres der krav om brug af mundbind/ visir for
besøgende på skolerne, dagtilbud og sfo i forbindelse med aflevering/afhentning
inden døre.

Eleverne i 5. – 10. klasse skal fortsætte med fjernundervisning, men så snart det er
muligt, i forhold til de risikovurderinger der foretages løbende, vil disse elever også
få mulighed for igen at komme i skole. Her må vi fortsat have tålmodighed. Det
forventes, at der før vinterferien er afklaring på afvikling af prøver og eksamen.

For undervisningen af elever i børnehaveklasse til 4. klasse gælder retningslinjer fra
december. Følg med på www.uvm.dk, hvor der vil komme yderligere informationer.

Det betyder, at:
 Der ikke er krav om afstand i stamklasserne, og elever og lærere danner
således en boble sammen
 Der ikke må finde undervisning sted på tværs af klasser/ årgange
 Afstandskravet på 2 meter gælder uden for klasselokalet – fx i pauser,
frikvarterer, på legepladsen
 Sociale arrangementer ikke må finde sted
 Der fortsat er krav om høj standard til rengøring, håndhygiejne mv.
 Ingen – hverken elever eller ansatte – møder op i skolen med symptomer
 Genåbningen skal tilrettelægges lokalt og indbefatter samtidig skyldig
hensyntagen til ansattes vilkår for at kunne gennemføre undervisningen med
respekt for restriktioner og retningslinjer. VI afventer udmelding om plan for
test af personale.
Elever med særlige behov, udsatte børn og unge og børn med tilrettelagt
specialundervisning må fortsat komme i skole uanset årgang. De kan samles i faste
hold på tværs af klasse og årgang, men udgør dermed også et stamhold.

Gældende regler for sfo og klub skal efterleves.

Der gives stor lokal fleksibilitet til at åbne skolerne for børnehaveklasse til 4. klasses
elever igen, så det kan ske med fokus på såvel det faglige som det sociale aspekt af
skolen. Det forventes derfor, at Folketinget én af de kommende dage vil træffe
beslutning om, at reglerne om nødundervisning gælder frem til sommerferien.
Dermed kan der fraviges fra timetal, fagrække, skoledagens længde og det
sædvanlige skema, ligesom der kan tilrettelægges undervisning, som I finder bedst
på skolerne.

På Resen Friskole vil vi følge elevernes skema, og vi vil naturligvis have fokus på
trivsel i den kommende tid.
Jeg har undersøgt, om jeg må tilbyde 5.kl. at komme tilbage sammen med 4.kl., og
det må jeg desværre ikke. Men jeg kan jvf. ovenstående tilbyde at elever med
særlige behov, udsatte børn og børn med tilrettelagt specialundervisning må
komme i skole, også i 5.kl.
Eleverne bliver naturligvis opdelt i idræt, således at de kun er sammen i de
respektive klasser. Svømning er aflyst, så husk endelig det varme tøj.
Bussen kører efter aftale.
Det var alt i denne omgang, jeg vender tilbage med nyt, når der er noget.

Med venlig hilsen
Anita Bisgaard

