Assens Rådhus

12. marts 2020

Kære forælder
I formiddags udsendte Esben Krægpøth, vicedirektør for Børn, Unge og Uddannelse, et brev til
alle forældre om håndtering af Corona-virus i dagtilbud og skoler i Assens Kommune. Vi følger
nu op på dette brev med mere information om, hvordan vi griber situationen an, og hvad vi
gerne vil have dig som forælder til at gøre.
Regeringen har besluttet, at alle dagtilbud, skoler og SFO lukker fra og med mandag den 16.
marts til og med fredag den 27. marts 2020. Det betyder, at du selv skal sikre pasning for dit
barn i de kommende to uger uanset, om barnet går i dagtilbud eller i skole.
Dagtilbud og skoler skal i den forbindelse fra mandag d. 16. marts etablere nødpasning for
de 0 – 9 årige.
Nødpasning og nødundervisning er kun for de børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner
i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde
børnene hjemme ikke har andre muligheder.
Det skal du gøre, hvis du har brug for nødpasning
Senest i morgen, fredag den 13. marts kl. 10.00 skal du give besked til Poul-Erik Svendsen på
mail pesve@assens.dk og oplyse:


Barnets navn og alder/klassetrin



Hvilke dage og tidsrum I har brug for nødpasning/nødundervisning

Har du ikke brug for nødpasning, behøver du ikke kontakte os.
Undervisningsaktiviteter for skolebørn
Det er Regeringens mål, at elever skal have så meget undervisning som muligt i den
periode, hvor man ikke skal møde fysisk op på skolen. Det er vigtigt, at eleverne får
mulighed for at få undervisning, der hvor de befinder sig, uanset om det er i hjemmet eller
på skolen.
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I de kommende 2 uger foregår undervisningen hjemme. De enkelte klassers lærerteams
kommunikerer til jeres børn, hvad der skal arbejdes med, og der er dialog mellem lærere,
elever og forældre på Aula. Eleverne kan hente deres skolecomputer på skolen i morgen
fredag. De elever der er berettiget til nødundervisning/pasning på skolen, vil ligeledes
blive undervist efter deres lærerteams anvisninger.

Venlig hilsen
Poul-Erik Svendsen
Skoleleder, Aarupskolen
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