Til forældre, der har børn i dagpleje, dagtilbud og skole

Siden statsminister Mette Frederiksens udmelding i mandags om den gradvise åbning af samfundet, som
går i gang den 15. april, har vi været i gang med at planlægge, hvordan vi kan skabe de bedste løsninger for
at modtage jeres børn igen. Vi har naturligvis fokus på, at dette skal ske gradvist, sundhedsmæssigt
forsvarligt og på en måde, der tager hensyn til både børnene og de ansatte.
Den delvise genåbning sker i tæt samarbejde med myndighederne og i overensstemmelse med de
retningslinjer, der er udarbejdet af myndighederne. Vi vil være sikre på, at der er taget alle de nødvendige
hensyn de enkelte steder. Det betyder, at dagpleje, dagtilbud og skoler vil åbne i takt med, at de er klar.

En anderledes hverdag med fokus på hygiejne
Selv om vi stadig ikke kan svare på, præcis hvordan hverdagen vil komme til at se ud på dit barns
institution, så er det fastlagt, at åbningen kun kommer til at gælde for de børn, der går i dagpleje,
vuggestue, børnehave, forårs-SFO, samt elever fra 0.-5. klasse og alle i specialtilbud. Der er også klart, at
hverdagen for alle børn bliver anderledes end før nedlukningen – fx kommer alle til at være mere ude,
ligesom der vil blive større afstand mellem børnene, mere gruppeopdeling og omlægning af undervisning i
skolerne.
Vi har et stort fokus på, at stramme krav til øget hygiejne bliver en integreret del af hverdagen. Hvis du
ønsker yderligere indblik i de retningslinjer, vores institutioner skal overholde, kan du se mere her:
Vejledning for genåbning af dagtilbud (sæt link til: https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Vejledning-tildagtilbud.ashx?la=da&hash=2E646A262FAF85393FE4D652ADBB26C5BDD11D8D
Vejledning for genåbning af skoler og fritidsordninger (sæt link til; https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Vejledning-til-skoler-ogfritidsordninger.ashx?la=da&hash=1AE73D75F65CB5D36E593E14A3AB39A5960ED53A
De skærpede hygiejnekrav betyder bl.a. at alle skal vaske hænder mange gange i løbet af en dag, og at
kommunen sørger for langt mere rengøring end normalt. Du kan som forælder hjælpe de ansatte i dit barns
institution godt på vej ved at øve den gode vasketeknik med dit barn – se evt. en lille video om emnet her:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender)

Fortsat fjernundervisning for de ældste klasser – og ingen afgangseksaminer
Elever fra 6.-10. klasse skal fortsat blive hjemme og modtage undervisning online, og for de ældste årgange
vil afgangsprøverne være aflyst. I stedet vil eleverne skulle bruge deres årskarakterer, når de søger ind på
en ungdomsuddannelse.

Vi vender tilbage, så snart vi har konkret information om opstarten

Ledelsen på dit barns institution er i fuld gang med at planlægge en tryg opstart, og vi forventer derfor, at
der kan der gå nogle dage endnu, før de er klar til at kommunikere de endelige planer til jer. Senest på
mandag forventer vi at have lagt en plan for den delvise åbning af netop dit barns institution, og du vil
derefter modtage yderligere information direkte fra den lokale leder.
Vi har jo været ramt af, at forårs-SFO’en skulle være startet op den 1. april. Børn, der skulle være startet i
forårs-SFO – eller i nedlukningsperioden skulle have skiftet fra ét tilbud til et andet – skal møde ind i det
nye tilbud ved genoplukning. Det er en ærgerlig situation, at man dermed ikke har haft lejlighed til at sige
ordentligt farvel til sine venner og voksne, hvor man kommer fra, men vi arbejder på at sikre de bedst
mulige overgange, og der vil blive lavet gensynsarrangementer, når vi igen må mødes normalt. Hvis du er
forælder til et barn, der skulle have skiftet institution, skal du holde dig orienteret i det nye tilbuds
kommunikationssystem (fx skolens Aula, hvis dit barn skal i forårs-SFO).

Vi er sammen om en tryg genåbning
Det er ved at stå sammen og tage hensyn til hinanden med afsæt i sundhedsmyndighedernes anbefalinger,
at vi kan komme bedst igennem Coronakrisen. Det gælder også i forhold til genåbningen af dit barns
institution. Jeg vil derfor opfordre til, at I som forældre er aktive medspillere til den plan, som jeres
institutionsleder senest mandag vil kommunikere til jer. Der er nye rutiner, der skal indarbejdes, og det skal
vi hjælpe hinanden med.
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