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Kære elever og forældre 

 

 

Information om nedlukning af folkeskoler 15.-18. december og 3.-4. januar 

Den nye Omikron-variant spreder sig hastigt i Danmark, og særligt blandt børn er smitten med 

COVID-19 stigende. Desuden er der mange smitteudbrud på skoler.  

 

Derfor har et flertal i Folketingets Epidemiudvalg besluttet, at elever i grundskolen sendes 

midlertidigt hjem pr. 15. december. SFO og klubtilbud er også omfattet af hjemsendelsen.  

 

 

Juleferie pr. 15. december til 4. januar 

Konkret betyder beslutningen for eleverne i folkeskolerne i Faxe Kommune, at der er juleferie 

fra og med d. 15. december 2021 til og med d. 4. januar 2022. Eleverne vil så i perioden fra 5. 

januar og frem til skoleårets afslutning modtage kompensation for den mistede undervisning.  

 

At der ikke tilbydes fjernundervisning har årsag i, at skolerne med de nuværende rammer ville 

skulle tilbyde virtuel undervisning samtidig med nødpasning. Forventningen er, at flere elever 

end ved tidligere nedlukninger vil benytte sig af nødpasning. En undervisning under disse 

betingelser vil ikke kunne gennemføres med den ønskede kvalitet. 

 

 

Tilbud om nødpasning 

Som følge af, at mange forældre ikke har mulighed for at blive hjemme med deres børn, 

tilbydes der nødpasning for alle elever i dagene 15.-17. december samt 3.-4. januar efter 

følgende ramme: 

 

 Børnehaveklasse-4. klasse 

Elever i disse klasser tilbydes mulighed for nødpasning i såvel skoletid som i SFO/klub-tid. 

Der er ikke krav om tilmelding, eleverne møder bare op.  

 

 5.-9. klasse 

Elever i disse klasser opfordres til at blive hjemme/finde andre pasningsmuligheder. 

Såfremt der er behov for nødpasning, er det også en mulighed for disse elever. Der vil 

være krav om tilmelding, nærmere info herom følger fra den enkelte skole. 

 

 10.klasse 

Eleverne i 10. klasse modtager undervisning virtuelt i dagene 15.-17. december samt 

3.-4. januar. Nærmere info følger fra skolen. 

 

 Specialklasser, Heltidsundervisningen (UngFaxe) og ”Klar-parat” (UngFaxe) 

Elever i disse klasser skal møde op på skolerne og modtager undervisning som ellers.  

 

 

Buskørsel 

Alle busser kører som normalt. 

 

Center for Børn, Unge og Familier 

Undervisning 
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Lige nu er forventningen, at eleverne møder ind 5. januar til almindelig undervisning. Skulle der 

komme andre rammer fra regeringens eller ministeriets side, vil skolerne selvfølgelig komme 

med udmelding herom. Hold derfor gerne øje med AULA i dagene frem mod 5. januar. 

 

Hvis I har spørgsmål omkring jeres barns skolegang, bedes I kontakte jeres egen skole herom.  

Alle personaler på alle vores skoler gør, hvad de kan, for både at sikre en tryg hverdag for 

jeres børn – men også for at prioritere og sikre børnenes trivsel og samvær bedst muligt under 

de givne rammer.  

 

 

Med et ønske om en rigtig glædelig jul og et godt coronafrit nytår til alle! 

 

 

Henrik Reumert, Centerchef  

Center for Børn, Unge og Familier, 

Faxe Kommune 


