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Kære forældre. 
På baggrund af regeringens nye retningslinjer for grundskolerne kommer følgende tiltag til at 
gælde fra på mandag den 7. december og frem til juleferien: 
 
Først og fremmest medfører de nye restriktioner en skærpet opmærksomhed på de retningslinjer, 
der allerede er gældende på skolen, det vil sige håndhygiejne, afstande, rengøring, mv. Alle disse 
retningslinjer kan ses på skolens hjemmeside. Dernæst er det vigtigt for jer at vide, at vi som skole 
ikke påtænker at indføre nødundervisning eller hjemsendelser generelt – udover ved konstateret 
smitte som hidtil.  
De nye retningslinjer for skolen er baseret på de seneste retningslinjer fra myndighederne, der 
blev annonceret på pressemøde den 1. december og udsendt til Hovedstadskommunerne den 2. 
december.  
 
 
Eleverne må ikke blandes i klasserne: 
 
 

- Der vedtages en bekendtgørelse om forbud mod undervisning sammen med andre klasser 
end i elevens egen. Klasserne vil ikke blandes på tværs af årgange. 

 
- Al musikundervisning gennemføres uden sang frem til jul 

 
- Forældremøder og skole-hjem-samtaler flyttes til det nye år eller afvikles over Teams. Det 

er skolens lærere og pædagoger, der tilrettelægger samtalerne og giver yderligere 
information. 

 
- Lucia: Vi planlægger at Lucia bliver filmet og lagt op på Skoletube, så alle børn kan se filmen 

med deres forældre. 
 

- I SFO-tiden arbejder vi med en ny tilrettelæggelse af timerne om eftermiddagen, så 
børnene opdeles klassevis hver dag og derfor ikke kan vælge frit, klassepædagogerne er 
med egen klasse. Børnene er inde og ude på skift. I vil få yderligere information fra Jens 
Aage. 

 
- Kirkebesøg inden juleferien vil foregå over ”live-streaming” så klasserne ikke mødes fysisk i 

kirken. 
 

- De børn som modtager faglig støtte i mindre forløb vil blive ændret eller aflyst, da eleverne 
går på hold på tværs af klasserne. 

 
- De elever som modtager støtte i undervisningen vil modtage et separat tilbud i den 

kommende periode. 



 
 
Specifikt for udskolingen: 
 

- Valgfagslærerne faciliterer undervisningen ved at sende eleverne hjem/ud og løse opgaver. 
 

- Tysk-/franskholdene deles op, så klasserne ikke er blandet. 
Eleverne bliver yderligere informeret om strukturen af sproglærerne, der også skriver i 
ugeplanen. 

 
- Valgfag på 7.-9. årgang 

Klasserne må ikke blandes. Derfor deler valgfagslærerne sig op mellem klasserne frem til jul 
og underviser dermed én klasse af gangen. Dette informeres der yderligere om via 
ugeplanerne. 

 
- Vi vil fra skolens side appellere til jer med børn i udskolingen om at tale med jeres børn ift., 

at de ikke må blande sig med eleverne i de andre klasser. Dette gælder også, hvis de 
forlader skolen.  

 
 
Generelt: 
 
 Når elever og ansatte ankommer til skolen, skal alle afspritte hænder. Ved synligt beskidte 
hænder vaskes hænder med flydende sæbe. Alle klasser har fået tildelt et bestemt sted, hvor de 
skal vaske hænder i løbet af skoledagen  
- Der skal vaskes hænder før/efter spisning, efter toiletbesøg og når man fx efter pauser eller tur 
kommer tilbage på skolen.  Der vaskes også hænder ved synligt beskidte hænder . 
-Ved udeundervisning uden for skolens matrikel medbringes håndsprit og/eller vådservietter  
forefindes dette ikke, skal elever og medarbejdere blive på skolen.  
- Medarbejdere skal vaske hænder ved hvert skift mellem klasser. 
- God håndhygiejne forudsætter intakt hud. Derfor er der håndcreme tilgængelig, som eleverne 
skal anvende efter hver håndvask  
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