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Information om COVID 19 og nødundervisning
Kære forældre
COVID 19 har skabt en helt særlig situation på vores skoler og SFO. Regeringen har besluttet, at
alle skoler og SFO lukker fra og med mandag den 16. marts til og med fredag den 27. marts
2020. Der er dog mulighed for nødundervisning af jeres barn, hvis det er under 10 år.
Har du brug for nødundervisning af dit barn?
Børn under 10 år kan blive undervist og passet på skolen i de kommende to uger, hvis I som forældre går på arbejde og ikke har mulighed for at få jeres barn passet.
Vi arbejder på højtryk på at finde en god løsning for både nødundervisningen og undervisningen for de børn, der bliver hjemme i de kommende uger.
I vil modtage besked om de nærmere procedurer for nødundervisningen i eftermiddag. Brevet
vil indeholde information om, hvem I skal kontakte for at give besked om jeres behov for
nødundervisning.
I bedes allerede nu forsøge at afklare, hvilke pasningsmuligheder I har fra på mandag og
to uger frem, så I inden i morgen, fredag den 13. marts kl. 10.00, kan give skolen besked
om jeres behov for nødpasning og skolebus.
Undervisning af elever i de kommende uger
Regeringens mål er, at eleverne skal modtage så meget undervisning som muligt i den periode,
hvor de ikke skal møde fysisk op på skolen.
Lærerne er i gang med at lave en god plan for, hvordan eleverne kan arbejde hjemme. I vil få
nærmere besked om, hvordan undervisning bliver tilrettelagt for jeres barn.
Følg med på skolens hjemmeside og Facebookprofil. Vi orienterer også på AULA. Der er dog
problemer med at tilgå AULA i øjeblikket. Vi opdaterer løbende vores informationer.
I det brev, som I vil modtage i eftermiddag, vil skolelederen fortælle, hvordan undervisningen
kommer til at foregå. Brevet vil også indeholde de nødvendige kontaktoplysninger i forhold til
nødundervisning, undervisning hjemme og øvrige spørgsmål.
Med venlig hilsen
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