Kontor Nyt – uge 16 - 1

Så kom vi i gang igen og dejligt at se eleverne glade og så klar til at komme i skole igen. En dag
hvor rigtig meget var nyt med masser af rutiner, som skal læres som at vaske hænder, holde
afstand, være i små grupper m.m. En dag med masser af udfordringer, men også en dag hvor
mange af de ting vi har tænkt lykkedes. Meget skal sikkert rettes til når vi efterhånden gør os
erfaringer i hvordan vi bedst muligt kommer denne tid.
Særlige risikogrupper
For at give en lidt tydeligere præcisering af mit Kontor Nyt i går i sidste afsnit om risikogrupper skal
flg. tilføjes:
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefales at
du taler med den læge, som behandler dig. Hvis du er i en risikogruppe skal du generelt være
opmærksom på at sikre god håndhygiejne, undlade at give hånd, sikre afstand og have fokus på
rengøring. Du behøver ikke at blive omplaceret eller at arbejde hjemmefra. Det skyldes, at
smitterisikoen ikke vurderes at være større i skoler og daginstitutioner end den er i det omgivende
samfund. Børn i risikogruppe kan ligeledes gå i skole - daginstitution, men der skal være særlig
opmærksomhed på at de skærpede forholdsregler efterleves af dem.
SFO for 4.-5. klasse
SFO starter igen i uge 18. Tilmelding sendes ud i næste uge.
Skema for næste uge
Planen for mødetider fra torsdag og de kommende uger er nu (kan ændres):
0.-1 klasse kl. 8.30 – 12.30
2.-3. klasse kl. 8.45 – 12.45
4.-5. klasse kl. 9.00 – 13.00
Fjernundervisning Undervisningen for 6.- og 7.-8. klasse vil resten af denne uge fortsætte som
hidtil. Fra næste uge vil vi ændre formen med bl.a. indtjekning kl. 8.00 og spørgetime fra 13.0014.00 hvor efter der er fælles opsamling.
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