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Covid-19  

Kære forældre 

Det ser ud til, at vi skal leve med Covid-19 i et godt stykke – og med det alle de retningslinjer der følger 

heraf.  

Deltagelse i morgensang og færden på skolen 

Skolens udendørs arealer muliggør, at vi kan holde en fin morgensang i skolegården hver morgen, når 

vejret tillader det. Og vi er rigtig glade for, at I forældre også har mulighed for at deltage. 

Når I er med til morgensang bedes I holde mindst 1 meter afstand, og hvis I synger med, hvilket I er meget 

velkommen til, 2 meter. 

Hvis det er nødvendigt for jer at komme ind på skolen, husk da endelig at vaske hænder/spritte af før I går 

ind i bygningen, samt at overholde afstandskravet. I bedes være opmærksomme på, at der om morgenen er 

en del trængsel, så igen, kun hvis det er nødvendigt, kan I går indenfor. 

Vi ønsker at have så normale forhold på skolen, som det overhovedet er muligt. For at dette kan lade sig 

gøre, må vi alle være meget opmærksomme på at følge retningslinjerne, da det ellers kan medføre 

stramninger. 

 

Ved sygdom 

Hvis elever eller ansatte er syge, bliver man hjemme til man er helt rask. Hvis man har mistanke om covid-

19 testes man, og der gives besked herom til skoleleder. 

Hvis en elev bliver testet positiv, vil hele klassen og klasselærer blive sendt hjem med henblik på at blive 

testet, før der kan vendes tilbage på skolen. Andre kan også blive sendt hjem i den forbindelse. 

Vi har haft adskillige ansatte og elever som er blevet testet – og heldigvis har alle resultater været negative. 

 

Dagligdagen 

Alle elever og ansatte har, så meget som det nu er muligt, vænnet sig til de rammer som sygdommen 

sætter for skolens dagligdag, så vi kan koncentrere os om undervisningen, elevernes trivsel, samt 

nytænkning af vores årstidsfester. 

Hvis I har nogen spørgsmål, så kontakt mig endelig. 

Gisela H. Lecaros-Lund, skoleleder 

 

Se i øvrigt til orientering: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-

19-i-skole,-dagtilbud-

mm/Info_foraeldre_dagtilbud_skoler_mm_A4.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1

FF1D337 
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