5. august 2020
Kære forældre
Så er vi klar til at tage hul på det nye skoleår.
Et skoleår, der - i hvert fald i sin opstart- vil være præget af, at der fortsat gælder særlige
retningslinjer for forebyggelse af smittespredning af Covid-19.
Og nok også et skoleår, hvor vi må være forberedte på, at retningslinjer og sundhedsmæssige
anbefalinger vil kunne ændres – og at det nok også vil kunne komme til at ske med relativt kort
varsel.
Lige inden vi gik på ferie, fik vi tilsendt nye vejledninger i forhold til Covid-19-foranstaltningerne,
vejledninger, som skulle være gældende fra 1. august.
På daværende tidspunkt besluttede vi at afvente, om situationen ville ændre sig i løbet af juli
måned, før vi tog endelig stilling til, hvordan vi kunne tilrettelægge skoledagen, så vi både kan
efterleve den bekendtgørelse, der forholder sig til forholdet mellem almindelig undervisning og
nødundervisning og de retningslinjer, der er gældende for forebyggelse af smittespredning.
Derfor kommer denne udmelding om, hvordan hverdagen kommer til at se ud først nu.
Det, der er de gennemgående træk i retningslinjerne pr. 1. august er:




at der fortsat skal holdes afstand – afstandskravene er forsat 1 eller 2 meter
at antallet af kontakter fortsat begrænses mest muligt og at eleverne derfor klassevis
fortsat skal holdes adskilt fra hinanden.
Hygiejnekravene er uændrede i forhold til de krav, der var gældende før ferien.

Det, der er ændret fra før sommerferien, er imidlertid, at vi som udgangspunkt skal undervise efter
de regler og bekendtgørelser, der er gældende for den almindelige undervisning – og ikke længere
efter bekendtgørelserne for nødundervisning.
Der vil uden tvivl løbende ske ændringer – og så tilpasser vi os naturligvis.
Men nedenstående kan I læse om, hvordan skoledagen bliver på Flakkebjerg Skole, når vi starter.
Når skoledagen starter.
Eleverne vil fortsat skulle mødes udenfor om morgenen – og de skal også fortsat holde afstand,
mens de venter på, at den lærer, de ska l have, kommer og åbner for dem. Der er lavet enkelte
ændringer i forhold til fordelingen af indgangsdørene- en fordeling, I kan se på tegningen sidst i
dette Nyhedsbrev.
Det betyder også, at forældrene afleverer og siger farvel udendørs.
Ude-/Inde undervisning
Det tilstræbes fortsat, at undervisning, som kan foregå udendørs, vil blive afholdt udendørs.

Når der undervises indenfor – i klasserne eller i et faglokale- gælder afstandskravene på 1
henholdsvis 2 meter alt afhængigt af, hvad det er for en aktivitet, der foregår.
Og så anbefales det, at der luftes grundigt ud i klasserne.
Afstandskravet kan undtagelsesvis fraviges i forbindelse med aktiviteter, der afvikles udendørs –
det gælder f.eks. i forbindelse med udeleg og særlige undervisningsaktiviteter, som ikke vil kunne
gennemføres med respekt for afstandskravet– men kun hvis deltagerne er fra samme klasse.
Aktiviteter for blandede hold.
Aktiviteter og undervisning for blandede hold vil således som hovedregel IKKE være i overensstemmelse med retningslinjerne.
Derfor vil der -indtil videre- ikke kunne afholdes fælles ugentlig morgensamling.
Lektiehjælp og bevægelse vil foregå klassevis – og ikke på blandede indskolings-og mellemtrinshold.
Derfor vil undervisningen i idræt for 5. og 6. klasse foregå klassevis, ligesom omklædning og
badning kommer til at forgå klasseopdelt.
Brugen af skolebiblioteket
Eleverne må benytte skolebiblioteket, hvis det foregår klassevis og sammen med en lærer. Der
vaskes hænder før og efter biblioteksbesøg og det er kun læreren, der betjener udlåns-computeren.
Lege- og skolepatruljer
Der vil ikke kunne tilbydes frikvartersaktiviteter med legepatruljerne.
Men skolepatruljerne vil være på deres pladser om morgenen sammen med den ansvarlige lærer.
Frikvarterer
Alle elever er ude i alle frikvarterer.
I frikvartererne vil eleverne fortsat skulle opholde sig indenfor klassens udeområde – se tegningen
nedenfor– så legeaftaler laves med og blandt klassens elever.
Enkelte fangelege og de fleste boldspil vil kunne indgå som legeaktiviteter, når hygiejnereglerne
overholdes.
Forældredage og traditionsdage
Indtil videre kan vi ikke afholde de månedlige forældredage. Om vi vil kunne gennemføre de årlige
traditionsdage – f.eks. i forbindelse med efterårsferie, jul mv. – afhænger af, hvordan retningslinjerne ser ud til den tid.
Flakkebjerg Symfoniorkester
Vi har ikke mulighed for at holde fælles orkesterprøver, men vi vil forsøge, om det skulle være
muligt at kunne starte lidt op med kla ssevis orkester i én eller to klasser om ugen på skift, indtil vi
kan samles i det ”store” orkester igen.
Det skal I nok høre mere om.
Husk også at:
På grund af hygiejnereglerne må eleverne fortsat ikke låne ting af hinanden – blyanter, linealer,
farver eller tøj. Og de må heller ikke låne/bruge skolens ting – blyanter, bøger, farver osv.
Derfor er det vigtigt, at I hjælper med at sørge for, dit barn har sine egne skoleting med i skole
hver dag. Husk også en drikkedunk.
Undlad at give dit barn legetøj med i skole – det kan være svært for os at styre, om man låner
bamser eller biler hos hinanden – og hvis man gør, så skal der sprittes og vaskes hænder igen, og
så vil det private legetøj skulle rengøres- og det har vi ikke ressourcer til.
Sørg for, at dit barn er klædt fornuftigt på. Det tilstræbes fortsat at så meget af skoledagen
som muligt forgår udendørs. Husk også solcreme.

PLAN OVER LOKALER, INDGANGSDØRE SAMT TOILETTER

Fordelingen af dørene er, som I kan se på tegningen:
0. klasse går ind ad havedøren til børnehaveklassen.
1. klasse går ind ad døren til indskolingsgarderoberne- den dør, der vender ud mod
Flakkehaven.
2. klasse går ind ad den dør, de også benyttede i sidste skoleår.
3. klasse går ind ad den indgangsdør, de også benyttede i s idste skoleår.
4. klasse går ind ad hovedindgangen
5. klasse går ind ad indgangsdøren til biblioteket.
6. klasse går ind ad døren ved mælkerummet

Fordeling af toiletter:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

klasse benytter toilettet ved sundhedsplejersken
klasse benytter pigetoilettet i indskolingen
klasse benytter drengetoilettet i indskolingen
klasse benytter pigetoilettet i skolegården
benytter elevtoilettet ved lærerværelset
benytter toiletterne i pigeomklædningen
benytter drengetoiletterne i skolegården

FORDELING AF UDEAREALERNE

Og så minder vi lige om reglerne for, hvornår man skal blive hjemme:
HVEM SKAL I SKOLE – OG HVEM SKAL BLIVE HJEMME
Det er vigtigt at understrege, at nedenstående er Sundhedsstyrelsens vejledninger.
Hverken skolen som sådan, skolens leder eller skolens medarbejdere har sundhedsfaglige
kompetencer til at vurdere, hvad der er anbefalelsesværdigt eller ej.
Vi forholder os derfor udelukkende til de vejledninger og anbefalinger, som vi får udstukket af
Sundhedsstyrelsen og af Slagelse Kommune.
HVORNÅR ER MAN SYG OG HVORNÅR ER MAN RASK
Hvis man er syg, skal man blive hjemme. Også selvom man kun har milde symptomer
Hvis man er forkølet, hvis man har feber eller andre milde symptomer, så skal man blive hjemme til
man er rask – og det er man, når man ikke har haft symptomer i 48 timer.
Hvis man bliver syg, når man er i skolen, så vil man blive ringet hjem – og så skal man blive
hjemme – og man skal blive hjemme til man har været rask i 48 timer.
Hvis du er i tvivl, så bliv hjemme. Og husk at give besked til skolen – via kontaktbogen i AULA. Hvis
I ikke meddeler, at jeres barn er fraværende og årsagen til fraværet, så vil fraværet skulle
registreres som ulovligt fravær.

Med venlig hilsen
Lisbeth Bergstedt

