Kontor Nyt – uge 16
Vi har i både skole og børnehus haft travlt med at forberede genåbningen i morgen. Det er en stor opgave,
som ingen af os har prøvet før, og derfor kommer der en række spørgsmål og dilemmaer. Vi forsøger at
give jer alle de informationer vi kan om hvordan dagene kommer til at forløbe. Husk, det er en særlig
situation, som kræver noget særligt af os alle, men det er også godt at følge statsministerens eget udsagn
om, at man hellere må ”gå lidt for kort end lidt for langt”. Der er tale om en gradvis og kontrolleret åbning,
hvorfor vi ikke kan forvente at kunne starte skole og børnehus igen fuldt og helt – men netop gradvist og
kontrolleret, så det bliver så godt som muligt for alle parter.
Det er meget vigtigt at slå fast, at der fortsat er tale om NØD- undervisning – og at den skolegang, der nu
skal til at fungere, ikke kan sammenlignes med en almindelige skolehverdag. Der har været et stort behov
for at omstrukturere, ommøblere og i det hele taget tage en stribe forholdsregler, som gør, at den
sædvanlige skoledag er brudt op – alt dette for at leve op det de retningslinjer vi har fået. Lærerne står over
for en kæmpe opgave ift. at tænke kreativt i opgaveløsningen. Som forældre er det derfor vigtigt at udvise
forståelse for den anderledes hverdag og undervisning eleverne nu vil få.
Både lærere og elever har brug for ro til at skabe en god skoledag under de nye omstændigheder, og jeg
opfordrer derfor til, at alle støtter op om det arbejde, der gøres.
Særligt de første dage efter genåbningen, vil der være et stort fokus på at finde vej i de nye arbejdsgange,
samt at mødes med eleverne igen efter lang tids fravær.
I retningslinjen fra SST står der direkte, at det kan være nødvendigt at aflyse fag, hvor retningslinjerne ikke
kan overholdes. Det kan fx være madlavning.
Vejledning fra Sundhedsstyrelsen
Der er i løbet af påsken kommet en opdatering af den vejledning, som Sundhedsstyrelsen har udsendt
vedrørende gradvis kontrolleret genåbning af skoler og SFO (se version 3.0). I den nye version er der lavet
sproglige ændringer i afsnittet omkring risikogrupper.
Der har været uklar kommunikation om, hvorvidt børn og ansatte med coronasmitte i hjemmet skal komme
i skole eller ej. I går blev det i medierne meldt ud, at børn skal blive hjemme, hvis de kommer fra hjem med
COVID-19 smitte. Det må forventes også at gælde for ansatte. I tvivlstilfælde må det bedste være at søge
afklaring hos egen læge. Se link til nyheden, hvor Sundhedsminister Magnus Heunicke præciserer, at man
politisk har besluttet, at børn fra coronasmittede hjem ikke skal møde i skole:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/boern-med-coronasmittede-i-hjemmet-skal-ikke-moede-iskole?fbclid=IwAR3zbqxtaUbWSNRr4pF81_QVot_YisuwX7QvYeOT2SBcNueCZINlUcjHdNY
Forebyggelse af smittespredning
I retningslinjen fra SST står der, at vi skal sikre god hygiejne. Det betyder at alle – både lærer, elever og
forældre – skal kende til nærværende retningslinje i, hvordan vi sikrer korrekt håndhygiejne.
På Langsø Friskole betyder det, at der ved alle indgange, toiletter, køleskabe og håndvaske ophænges
plakater, der visuelt viser, hvordan man vasker hænder.
Hænderne skal vaskes:
• Når man kommer ind på skolen.
o Det gælder både lærere, elever og eventuelt ledsagende voksne.
o Forældre skal i videst muligt omfang undgå at komme ind på skolen.
• Hver gang de er synligt snavsede, og minimum hver 2. time. Lærerne sikrer, at eleverne vasker
hænder i hvert frikvarter.
• Efter toiletbesøg.
• Før og efter spisning.
• Efter næsepudsning.
• Efter host og nys i hænder eller engangslommetørklæde.

o Alle skal tilstræbe at hoste og nyse i ærme/albuebøjning.
• Når lærere går fra en klasse til en anden.
Hænderne skal vaskes med vand og flydende sæbe, og lærere skal hjælpe elever med at vaske hænder.
Ligeledes skal der kun anvendes engangsservietter til at tørre hænder efter håndvask.
Se i øvrigt:
https://www.sst.dk/da/corona/Personale-i-oevrig-sektor
Denne lille tegnefilm fra Sundhedsstyrelsen kan være god at vise for eleverne, der nu skal til at mødes i
skolen igen:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-Nyt---Saadan-gaar-vi-i-skoleigen?fbclid=IwAR0kFlMlwshSqDaHq7aOqgrpuopyVP6wslXSWujWta5_8JYAvjn8V8k0ptc
Aflevering af elever
I morgen når eleverne skal møde skal de ”afleveres” i skolegården. Der vi stå lærere klar til at modtage dem
og vise dem til rette med de mange forholdsregler vi skal overholde. I forældre skal altså ikke gå ind på
skolen. Det skal sikres, at der ikke samles mange mennesker omkring indgang. Det betyder, at forældre
primært skal aflevere og afhente elever udendørs. Der vil være 3 klasser på skolen, og de skal møde
forskudt og med indgang forskellige steder. Såfremt der er behov for at aflevere sit barn indenfor, skal det
derfor gøres ved den indgang, som hører til barnets klasse. Har man børn i flere klasser, skal man aflevere
et barn ad gangen. Generelt skal alle undgå fysisk kontakt, tæt og langvarig kontakt, håndtryk, kram mv.
med personer, man ikke deler husstand med.
Madpakker
Der vil ikke kunne bruges mikroovn til opvarmning af mad og indtil videre ikke køleskab, så der skal laves
gode gammeldags madpakker. Det vil være godt hvis eleverne har en drikkedunk med.
Tøj
Endnu en gang skal vigtigheden af godt varmt tøj understreges. Vi SKAL være ude også når det er koldt.
Husk også et sidde/liggeunderlag
Skema onsdag
I morgen møder eleverne ind efter tidligere udsendte plan:
0.-1. klasse kl. 8.30 – 11.30
2.-3. klasse kl. 9.30 – 12.30
4.-5. klasse kl. 10.30 – 13.30
Før og efter vil eleverne i 0.-3. klasse kunne være i SFO hvis behov. Elever med Langsøbussen hentes efter
aftale med Richard og kan være i SFO
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 13.00-14.00 hvor efter der er fælles
opsamling.

SFO
SFO’en skal også følge retningslinjerne fra SST indrettes således, at eleverne er sammen med de samme
som i løbet af skoledagen.
Også i SFO’en vil størstedelen af dagen foregå udendørs, og der gælder de samme retningslinjer for
håndvask som i skoletiden – altså minimum hver 2. time.
Langsøbussen
Richard give i dag besked om afhentningstidspunkt i morgen. Der sendes senere en midlertidig køreplan ud
for de kommende uger.
Garderober
Alle elever har fået nye pladser i garderoben – f.eks. er 4.-5. klasse flyttet til Gym.salen. Lærerne skal nok i
morgen vise hvor alle skal være.
Tegn på sygdom og særlige risikogrupper
En hel essentiel del af at minimere smittespredning er, at man bliver hjemme, hvis man er syg. Det betyder,
at man skal blive hjemme også med symptomer på almindelig forkølelse.
• Har man symptomer skal man blive hjemme – også ved milde symptomer som forkølelse
Symptomer på Corona-virus COVID-19:
• Hoste
• Feber
• Ondt i halsen
• Muskelsmerter
• Vejrtrækningsbesvær
Opstår der symptomer I løbet af skoledagen, vil forældrene blive kontaktet mhp. at afhente deres barn
hurtigst muligt.
Man må komme tilbage i skole/børnehave igen 48 timer efter symptomerne er helt forsvundet.
Særlige risikogrupper
Følgende vurderes at være i særlig risiko hvis de bliver smittet med COVID-19:
• Ældre >65 år (især >80 år).
• Personer med følgende kroniske sygdomme:
o Hjertekarsygdom – gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk
o Lungesygdom – gælder ikke mild og velbehandlet astma
o Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
o Kronisk leversygdom
o Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
o Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller
svært ved at komme af med slim fra luftvejene
o Svær overvægt med BMI >35-40 afhængig af om man også har andre risikofaktorer
o Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer
• Personer med nedsat immunforsvar som følge af:
o Blodsygdomme
o Organtransplantation
o Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i
behandling af kræft
o HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet
• Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande af at være født for tidligt
• Gravide kvinder og op til 2 uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip)

Som altid hvis der er spørgsmål til noget – så kontakt os

Torben

