Kære forældre
Desværre fylder coronaen fortsat i vores hverdag. Vi oplever, at der er tvivl om,
hvorvidt I skal forholde jer, når jeres børn er nære kontakter til en smittet. Vi
oplever også, at der er mange forskellige holdninger til, hvordan corona skal
håndteres.
Det er en svær balance at vurdere, hvad det rigtige er at gøre. Vi forsøger så vidt
muligt at finde løsninger til alles bedste med udgangspunkt i de gældende
retningslinjer. Det er ikke altid, vi er enige i disse retningslinjer/anbefalinger,
men vi er underlagt at følge dem.

Nedenfor en oversigt over, hvilke tiltag, der er iværksat:

OM NÆRE KONTAKTER:
A. Må jeres børn komme i skole, hvis de er nære kontakter til en smittet:
1. Alle børn (både under og over 12 år) må komme i skole, selv om der er en i
husstanden, der er smittet.
•
•

•

Dette kræver dog, at den smittede kan isolere sig i hjemmet.
Er dette ikke muligt, opfordrer vi til, at barnet bliver hjemme indtil den
smittede ikke har symptomer, samt barnet testes inden det igen møder op i
skolen. Bemærk, at der udelukkende er tale om en opfordring. Det er jer
som forældre, der afgør om jeres barn møder op, hvis en er smittet i
hjemmet
Aftal med barnets lærere, hvad der kan arbejdes med hjemme, hvis I vælger
at holde barnet hjemme.

2. Alle børn (både under og over 12 år) må komme i skole, selv om de er nær
kontakt til en smittet.
•
•

Der opfordres til, at man får barnet testet på 4. og 6. dagen. Barnet må
komme i skole i hele periode, selv om der endnu ikke foreligger et testsvar.
Aftal med barnets lærere, hvad der kan arbejdes med hjemme, hvis I vælger
at holde barnet hjemme.

B. Må jeres børn komme i skole, hvis de har symptomer eller er smittet med
corona:
Alle, der enten er smittet eller har symptomer på corona, må ikke møde op i
skolen.
C. Hvornår må man møde op i skole efter, man har været smittet:
•

(Smittet med symptomer) – den smittede ikke har haft symptomer i 48
timer

•

(Smittet uden symptomer) – 7 dage efter den positive test

VIRTUEL UNDERVISNING:
Vi kan iværksætte virtuel undervisning på årgange, hvor der er mange smittede.
Her laves virtuel undervisning for alle, både dem, der møder op i skolen og dem,
der sidder hjemme.
Hvis denne mulighed iværksættes, får I besked fra jeres børns kontaktlærere.

SCREENINGSTEST:
Testteamet kommer i Lintrup og Rødding to gange om ugen. Det er dog ikke
muligt at teste alle elever to gange pga. tidsrummet, hvor de er hos os, hvorfor vi
tilbyder en ugentlig screeningtest af alle elever. Myndighederne opfordrer til en
ugentlig screeningtest, hvilket er det, vi tilbyder.
I Lintrup testes som nedenfor:
Mandag
4L
5/6L
Personale

Tidspunkt
13.00-13.20
13.20-13.45
13.45-14.00

Torsdag
1L
2/3L
4L
Personale

I Rødding testes som nedenfor:
Tidspunkt

Tirsdag

Fredag

8.15-8.45

4A

9B

8.45-9.15

4B

9A

9.15-9.45

3A

8A

PAUSE

PAUSE

10-10.30

3B

8B

10.30-11

2A

7A

11-11.30

2B

7B

11.30-12

1A

6A

12-12.30

PAUSE

PAUSE

12.30-13

1B

6B

9.45-10

Tidspunkt
8.15-8.30
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.15

13-13.30

Personale

5A

13.30-14

Personale

5B

Hvad kræves for, at jeres børn bliver testet jf. planerne ovenfor:
1. At I har givet samtykke i Aula
2. At sundhedskortet medbringes
Må jeres børn møde op til test på skolen jf. plan, hvis de er hjemme fra skole
pga. de er nære kontakter:
Ja, jeres børn må møde op til test i det tidsrum, hvor klassen testes, hvis de ikke
har symptomer.

0-DAGSTEST:
Hvis en elev eller personale er smittet, kontakter vi testteamet, der kan rykke ud
samme dag. Her testes alle, der er betegnes som nære kontakter til den smittede.
Der gives besked til alle forældre i den klasse/årgang, der bliver testet, hvor det
samtidig er muligt at komme forbi med jeres barn, hvis I har holdt barnet hjemme
som nær kontakt.
Man må kun møde op til testen, hvis man ikke har symptomer på sygdom.

INGEN ADGANG FOR FORÆLDRE:
Dog med visse undtagelser.
Det er fortsat ok, at forældre afleverer/henter tøj i kasser mandag morgen og
fredag eftermiddag i henholdsvis børnehave, indskoling og i SFO.
Det er fortsat ok at møde fysisk op til aftalte møder som eks. skole-hjem samtaler.

MUNDBIND:
Der er p.t. ikke krav om, at der skal bæres mundbind på centret/skolen/SFO.

INFO OM TEST OG SUNDHEDSKORT:
Det er desværre fortsat vigtigt og nødvendigt, at jeres børn/unge har
sundhedskortet med hver dag, da de skal bruge det, hvis vi pludselig får brug for
at teste jeres børn med den såkaldte ”0-dags test”. Testteamet tester kun, hvis
sundhedskortet kan fremvises, samt at I som forældre har givet samtykke til
gennemførelse af test.
Husk, at vi gerne samler dem ind i 0. – 4. klasse.

Hvorfor er det nødvendigt, at jeres børn/unge har sundhedskortet med:
Skolechefen præciserer, at det er nødvendigt af 2 årsager:
1. Vi skal sikre, at sundhedsdata ikke falder i forkerte hænder. Derfor er
stregkoden central
2. Sundhedskortet er et offentligt ”dokument” og ved en kopi analogt eller
digitalt kan vi komme på kanten af dokumentfalsk.

FOREBYGGENDE TILTAG:
Der er ikke kommet restriktioner fra Ministeriet, men vi har fået besked om, at vi
skal holde så normal en hverdag som muligt. For kommuner med et incidenstal
over 400 gives der nogle anbefalinger for at undgå smittespredning. Det er vigtigt
at gøre opmærksom på, at det udelukkende er anbefalinger. Vi overgår derfor
ikke til nødundervisning på nuværende tidspunkt.
Der vil være flg. tiltag:
1.
2.
3.
4.

Øget fokus på hygiejne
Toiletopdelingen
Fordeling af ind- og udgangsdøre
Eleverne skal være ude i pauserne. Der laves ikke opdeling af
pauseområder, da vi ved, at smitterisikoen udendørs er meget lille.
5. Udluftning i pauserne
6. Der ændres ikke i skemaer eller undervisning. Vi fortsætter derfor med
holdundervisning/fag på tværs af årgange eks. H/D, idræt,
kompetencehold, LBC i Rødding mv.
7. Interne arrangementer i forbindelse med julen fastholdes. Eks. luciaoptog,
juleklip, juleafslutning i kirken m.v.
8. Forældre/klasseråds arrangementer kan ikke afholdes på skolerne. Vi
opfordrer til, at de udskydes, men det er op til jer som forældre at afgøre
9. Skole-hjem samtaler gennemføres. I vil modtage besked, hvis de
gennemføres virtuelt
10.
Fyraftensmøde på 8. årgang 16/12 fastholdes med fysisk fremmøde og
afholdes i den nye gymnastiksal.

