
 

 

Sådan starter vi op efter ferien 2020 

Kære forældre, 

Det er rigtigt vigtigt at I læser dette og hjælper jeres børn med at forstå de ting der er relevante for 

dem – alt efter klassetrin. 

Der er ikke noget vi hellere ønsker, end at drive skole på en måde hvor alle, børn, personale og 

familier oplever maksimal tryghed i en svær situation. 

Kongeskærskolen overholder alle anbefalinger og retningslinier i forbindelse med Covid-19 

pandemien og vi har brug for jeres samarbejde til dette. 

Efter ferien er der normal undervisning og fuld skoledag hver dag. Vi afvikler alle fag og alle børn 

skal møde i skole. Mandag 10/8 dog 7.45 – 11.45. 

Men der er fortsat meget der er anderledes end vi tidligere har kendt det: 

Forældre 

Er desværre fortsat ikke velkomne inden for skolens område, uden aftale. Se dog undtagelser på 

mandag for de mindste. Vi afholder forældremøder på steder med plads og rum og så kort som 

muligt. Forældre kan deltage på Skype, hvis det ønskes. Vi opfordrer til at kun 1 forælder pr. hjem 

deltager. 

Sygdom eller symptomer 

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat at man ikke sender børn i skole – også med mindre tegn på 

sygdom, snot mm. Herefter ventes til 48 timer efter man er symptomfri. Vi opfordrer 

på det kraftigste til at I informerer skolen hurtigst muligt ved Covid-19 i hjemmet. Så 

kan skolen reagere hurtigt, i samarbejde med myndighederne, alt efter situationen. I 



 

vil fortsat opleve at vi er hurtigere til at ringe børn hjem, der viser synlige sygdomstegn.  

Når du kommer i skole. 

Vi vasker hænder når vi ankommer til skolen. Vi holder afstand til børn fra andre klasser. Vi vasker 

hænder når vi har skiftet time eller klasse. Vi overholder de regler og instrukser vi får fra de voksne 

– alle skal være trygge ved at være her! 

Alle klasser har fortsat en særlig indgang og eget toilet. Hjælp os ved at minde dit barn om at man 

kun går 1 person igennem en døråbning ad gangen.  

I klassen. 

Inden for klassen er der ikke længere et afstandskrav, men man bliver ikke blandet med andre 

klasser i undervisning, pauser eller ved andre arrangementer. Skolen har fortsat forskudte pauser 

og skolen er zoneopdelt.  

Vi vil fortsat forsøge at være så meget ude som muligt. 

Til en opstart er der ikke badning til idræt.  

Hvad kan vi sammen på tværs af klasser? 

Ikke særligt meget. Vi kan samles i gården med 2 meters afstand fx ved første skoledag. Klasser 

der har idræt sammen på skemaet, kan afvikle dette uden at have kontakt og i hvert sit 

omklædningsrum. LUKSUS-ture, sportsstævner og anden aktivitet på tværs er udskudt – som 

minimum til efterårsferien.  

SFO 

Garderober er fortsat lukket og tasker stilles udenfor da pladsen i garderoben er for trang. Vi 

opfordrer fortsat til at søskende ikke er med ved afhentning.  

Særligt til…. 

Nye børnehaveklasser og 1.klasse: Forældre er velkomne i skolegården og efterfølgende uden for 

på mandag. Fra tirsdag er aflevering fra fortovet. Der er personale klar hver morgen til at tage i 

mod. Følg instrukser fra skolens voksne. 

2. klasse: Af praktiske grunde kan der i opstarten IKKE klædes om til idræt. Praktisk tøj på dage 

med idræt i stedet. 

7. klasse: Lejrskole vil fortsat blive gennemført, så længe myndighederne siger ok for det (det har 

de gjort siden 18. maj). Mundbind vil blive brugt alle steder det anbefales. 



 

8. klasse: På grund af valgfag, som er et eksamensfag, vil undervisning blive gennemført og vi 

betragter årgangen som en enhed. Madkundskab vil være klasseopdelt mellem 8. og 9. i 

undervisningen. Uddannelsesparathedsvurderinger gennemføres i september. 

9. klasse: Lejrskole vil blive gennemført, så længe myndighederne siger ok for det. Mundbind vil 

blive brugt alle steder det anbefales. Eksamen er ikke længere aflyst og vi vil også afvikle praktik 

og andre uddannelsesrettede aktiviteter hvor muligt. Følg med i info fra Jytte og Kim.  

 

Som altid er I mere end velkomne til at kontakte os hvis I har spørgsmål, bekymringer eller har 

brug for en snak.  

 

Kasper Johansen  Tania Karlshøj-Nielsen 

Skoleleder   Leder af  indskoling/SFO 

 

 

 

 

 


