Skive d. 10. april 2020
Kære forældre i Skive Kommune

Som I formentlig allerede ved, kan vi forvente, at alle dagplejere, vuggestuer, børnehaver og skoler gradvis
genåbner fra onsdag d. 15. april 2020 og frem til senest mandag d. 20. april.

Rammerne og hygiejnen skal være i orden, før vi kan åbne, og her følger vi sundhedsmyndighedernes
konkrete retningslinjer. Jeg har fuld forståelse for, at I som forældre kan være bekymrede i denne situation.
Der er en masse skærpede forholdsregler - som for eksempel indretning af lokaler og ekstra rengøring som I skal vide, at vi tager meget seriøst. Derudover er vores foretrukne cirkulære ”Sund fornuft” rigtig
meget i anvendelse. Det gør vi i det enkelte dagtilbud eller på den enkelte skole. Derfor vil det være lokalt,
at det udmeldes præcist hvornår, der åbnes for hvem.

Det betyder også at vi fortsat skal følge retningslinjer om at holde afstand, nys/host i ærmet og god
håndhygiejne. For alle vil hverdagen blive anderledes, end forældre og børn er vant til. Der vil blive flere
mindre gruppeinddelinger, og hverdagen og aktiviteter planlægges til primært at foregå
udendørs. Forældre skal være opmærksomme på at holde afstand til andre forældre, børn og
medarbejdere. Hvis muligt skal jeres barn afleveres udenfor og derfor være passende klædt på til en
hverdag i al slags vejr. Se derfor disse fem piktogrammer:

Hvis dit barn har sygdomssymptomer af alle slags, meddeles sygdom på vanlig vis. Dit barn skal være rask
for at komme i dagtilbud eller skole. Hvis barnet er syg, så skal det blive hjemme i op til 48 timer efter at
symptomerne er ophørt.

Mange børn transporteres i taxa eller i bus. Vi bestræber os på normal drift fra på onsdag. Vi vil dog gerne
opfordre jer til at udvise samfundssind og tage én for holdet, hvis I overhovedet kan. Det vil sige, at hvis du
kan, transporterer I jer selv. På den måde kan resten være i bussen. Dér skal børnene undgå kontakt med

chaufføren og i øvrigt opholde sig på 2 m´s afstand fra hinanden. Hvis en bus bliver overfyldt, bedes I
kontakte jeres skole, så må I tale om, hvordan I løser situationen.

De almene klasser fra 6. – 10. klasse forbliver lukkede efter de nuværende retningslinjer til og med den 10.
maj. Elever i 9. og 10. klasse skal ikke til afgangseksamen i år. I stedet ophøjes de afsluttende
standpunktskarakterer til prøvekarakterer. Det betyder, at alle elever får et fuldt eksamensbevis og kan
søge ungdomsuddannelse som normalt. Online-/hjemmeundervisningen fortsætter for disse elever.

Det gælder for al undervisning fysisk på skolen, at eleverne fortsat vil blive undervist efter reglerne om
nødundervisning, da det ikke vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning. Det er
således ikke alle fag, de vil blive undervist i – og måske heller ikke hele dagen. Dette melder din egen skole
ud. Dette til trods er der stadig mødepligt, og der vil også blive registreret fravær, som vi kender det.

Langt de fleste børn har ikke nogen særlig risiko. Hvis dit barn tilhører en risikogruppe, skal du som
forælder tale med ledelsen i dagtilbuddet eller på skolen, for at lave en konkret og individuel vurdering af,
om dit barn kan komme i dagtilbud eller skole. I vurderingen kan der lægges vægt på, om det er
sundhedsmæssigt forsvarligt, at barnet kommer i dagtilbud eller skole.
En beskrivelse af risikogrupperne kan findes her.
https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper
Bor barnet i en husstand med en person, der er i særlig risiko, kan barnet som udgangspunkt godt komme i
dagtilbud eller skole. Der kan være tilfælde, hvor det efter en konkret, individuel vurdering af sygdomsgrad
hos den pårørende, kan vurderes, at barnet ikke skal i dagtilbud eller skole. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt
dit barn er i en særlig risiko, eller du har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi, at du taler med din læge.
I vil i jeres e-boks fra Sundhedsstyrelsen modtage informationsmateriale med specifikke forholdsregler i
relation til COVID-19.

Efter børnehave eller skole opfordres I til at sikre, at legeaftaler for jeres børn er med børn fra den gruppe
af børn, som de er sammen med i hverdagen. På den måde undgår vi en del smitterisiko.

Til slut vil vi gerne sende jer en tak for den måde, I hidtil har håndteret de forudgående uger på, ligesom vi
gerne vil sige jer en en STOR TAK til jer alle for jeres forståelse vedrørende situationen.

Med håbet om at vi kommer igennem den kommende tid på bedste vis.
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