
 

      3. februar 2021 
Kære børn og forældre      
 
Det er med stor glæde, at vi - mandag d. 8. februar - genåbner skolerne for alle vores elever på 0.-4. 
klassetrin. Vi jubler, da vi ved, at fællesskabet og de kendte rammer med kammerater og pædagoger 
/lærere er så vigtige for børns læring og trivsel.  
 
Argumenterne for åbning for de yngste klasser er blandt andet, at smitterisikoen er mindre hos små børn, at 
det vil være godt for deres læring og trivsel at komme i skole igen og det giver mulighed for at forældre igen 
kan passe deres arbejde. Vi ville ønske, at der også kunne åbnes for de ældre elever, men det anbefales 
ikke på nuværende tidspunkt. Vi må derfor være tålmodige og glædes over, at der – trods mange Corona 
restriktioner – er meget der alligevel lykkes i vores fjernundervisning. Der vil naturligvis fortsat være fokus 
på både de små og de stores trivsel og faglighed. 
 
Retningslinjer for genåbning af skoler, SFO’er og klub for 0.-4. klasse 
Børn og forældre vender ikke tilbage til en helt normal skoledag, men skoledage der minder lidt om dagene 
i december, og der vil stadig være en række retningslinjer, der skal overholdes: 
 

• Elever må kun have kontakt med deres egen klasse - både i timer og frikvarterer. Inden for klassen 
gælder ikke noget afstandskrav. 

• SFO og klub vil have åbent som normalt for 0.-4. klasse. 

• Generelt vil SFO og klub arbejde med at opdele børnene i deres klassefællesskaber. Der vil være 
tidspunkter, fx morgenåbning og vinterferie i SFO´en, hvor børn på tværs af klasser vil være 
sammen. Her vil der være stort fokus på afstand og hygiejne.  

• Forældre og andre skal bære mundbind eller visir hvis de færdes inden for på SFO og skole. Kravet 
vil kun omfatte besøgende og ikke elever og medarbejdere. 

• Der vil stadig være stort fokus på hygiejne, herunder rengøring, håndvask og afspritning. 

Nødundervisningen fortsætter  
Det er besluttet, at nødundervisningen fortsætter frem til sommer for de yngste elever. Det betyder, at 
skolerne har mulighed for at indrette undervisningen efter, hvad den enkelte klasse har brug for efter flere 
uger med fjernundervisning. 
 
De ældste elever skal fortsætte nødundervisningen i form af fjernundervisning foreløbig frem til d. 28. 
februar. Det er med fjernundervisning ikke muligt at leve op til standarder for en almindelig skoledag. En 
skoledag kan således bestå af både onlineundervisning, hjemmeopgaver og pauser i løbet af dagen. 
Lærerne tilrettelægger en skoledag, så den indholdsmæssigt svarer til en normal skoledag, og er 
tilgængelige i det der svarer til normal undervisningstid. 
 

• Sårbare elever i 5.-10. klasse kan ved tilmelding modtage nødundervisning på skolen. 

• Sårbare elever i 5.-6. klasse kan tilmelde sig nødpasning i fritidsklubben. 

• Der er mulighed for at tilgå den virtuelle klub. Klubben orientere om, hvordan man tilmelder sig.  

• Ungdomsklubben og Ungdomsskolen holder fysisk lukket, men er åbne for virtuelle aktiviteter. 
 
Alle elever i specialklasserne på Kastrupgårdskolen, Tårnbygårdskolen, DSI, Porten, modtageklasserne og 
Rute 2 møder stadig fysisk i skole. Specialfritidsklubben i Kastruplundgade holder åbent. 
 
Aflysning af sociale og private arrangementer foreløbig gældende til d. 28. februar  
For alle vores skoleelever anbefaler Sundhedsmyndighederne fortsat: 
 

• Aflysning af sociale arrangementer som eksempelvis klassefester og skolefester. 

• Aflysning af private arrangementer som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Det 
gælder også selvom børnene færdes sammen i løbet af en almindelig dag. 

 
Information  
Følg også de seneste nyheder omkring Corona for skoler, dagtilbud og fritidstilbud på kommunens 
hjemmeside, og selvfølgelig den enkelte skoles orientering og information på Aula:  

 
https://www.taarnby.dk/corona/born-unge-og-familie/skole-sfo-og-klub/ 
 
 
Venlig hilsen 
 
Per S. Trudslev Dorte Stjernø 
Skolechef  Dagtilbudschef 
 


