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Kære forældre 

 

Information om nye retningslinjer og tiltag grundet covid-19 

 

Børne- og undervisningsministseriet har udsendt nye retningslinjer i 

forbindelse med covid-19. Lige nu stiger smittetallene. Retningslinjer 

beskriver, hvordan vi bør forholde os, når smittetallet når over 400 smittede 

pr. 100.000 indbygger og mindst 20 smittede de seneste syv dage.  

 

I Faxe Kommune er vi desværre meget tæt på denne grænse. Det 

betyder, at vi i den komme periode vil indføre tiltag, som tager afsæt i 

ministeriets anbefalede retningslinjer. Det gør vi som en forebyggende 

indsats, i håb om at bidrage til et lavere smitteniveau i kommunen. 

Ministeriets retningslinjer omhandler: 

 

 Skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens 

generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af 

smittespredning af COVID 

 Opfordring om, at undervisning foregår i stamklasser i det omfang, det 

er foreneligt med almindelig undervisning 

 Opfordring om, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så 

børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk 

personale 

 Opfordring til to ugentlige test for elever og medarbejdere fra 9 år 

medmindre man er tidligere smittet eller vaccineret m.v. (jf. ovenfor om 

grupper der er undtaget fra test) 

 Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og 

pauser  

 Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. 

Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, 

fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.   

 Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. 

Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og 

medarbejdere 

 

Disse retningslinjer er generelle for alle. Alle beslutninger om hvordan dagen 

indrettes træffes lokalt og tilpasses den enkelte skoles/SFO’s situation og 

muligheder. Det er derfor vigtigt, at I holder jer orienteret gennem den 

information, som udgår fra jeres barns skole/SFO. 

 

Vi er klar over, at tiltag kan virke begrænsende og afbrydende for de 

daglige rutiner. Men vi håber på jeres forståelse og hjælp til at indrette 

vores fælles hverdag, så jeres børn kan komme trygt i skole/SFO og vores 

medarbejdere gå trygt på arbejde.  

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Reumert, centerchef 

Center for Børn & Undervisning 

Undervisning 


