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Kære elever og forældre til elever i Faxe Kommune   03.02.21 

 

 

Information om genåbning for elever i børhaveklasse, 1.-4. klasse 

 

Så kom dagen, som vi alle har glædet os til – vi får nu muligheden for at tage i mod alle elever på 

0-4. årgang. 

 

Mandag den 8. januar 2021 genåbner skoler, SFO’er og klubtilbud for elever i børnehaveklassen og 

1.-4. klasse. Genåbningen for de yngste vil være med fuld fysisk fremmøde og efter de retningslinjer, 

som var gældende inden nedlukningen. Disse præciseres i det følgende. 

 

 

Hvordan sikres elever og forældre en god og tryg tilbagevending?  

 Skolerne vil bruge fredag den 5. februar til at forberede en vellykket første genåbningsdag. 

 Der er indført krav om mundbind eller visir for forældre og andre besøgende i skoler og 

skolefritidsordninger m.v.  

 Det er samtidig opfordringen til alle forældre, at indgang på skole og skolefritidsordninger så 

vidt muligt undgås. Aflevering og hentning bør så vidt muligt finde sted udenfor 

 Der indføres ekstra rengøring af kontaktfalder to gange dagligt på alle matrikler 

 Klassen er største enhed, også i frikvarterer. Dette efterleves så vidt muligt i SFO-tid også – 

men det er ikke et krav og kan ikke sikres i hele SFO-tiden 

 Personalet tilrettelægger fredag d. 05.02.21 genåbningen, så der kan sikres de bedst mulige 

forudsætninger for en god tilbagevending til skolerne.  

 Derudover vil skolerne bruge den første tid på at følge op på elevernes trivsel og sociale 

relationer som et godt afsæt for den videre skolegang.  

 

 

Hvordan kommer genåbningen til at foregå?  

Genåbning for elever i børnehaveklasse og 1.-4. klasse i Faxe Kommune vil forløbe efter 

nedenstående plan. Yderligere information kommer fra den enkelte skole: 

 

Fredag d. 05.02.21  

 Elever i børnehaveklasse og 1.-4. klasse modtager ikke virtuel undervisning. Der sendes i 

stedet hjemmeopgaver ud torsdag, som fredagen bruges på. Omfanget vil ikke 

nødvendigvis svare til en hel skoledag. Der er ikke krav om tjek ind/ud virtuelt. Denne dag 

bruger skolens personale til at gøre klar til genåbningen mandag.  

 For elever, der har modtaget nødpasning, vil dette også være muligt denne dag. 

Nødpasningen vil tilbyde rammer for arbejde med hjemmeopgave og derudover 

pædagogiske aktiviteter. 

 

Mandag d. 08.02.21 og fremover 

 Alle elever i børnehaveklasse og 1.-4. klasse møder ind fysisk til undervisning efter det skema, 

der tilrettelægges lokalt  

 Skoledagen vil bestå af en blanding af læringsaktiviteter og pædagogiske aktivteter: I de 

tilfælde, hvor læringsaktiviteter afsluttes før skoledagen er slut, vil der i stedet finde 

pædagogiske aktiviteter sted. Det er den enkelte skole, der tilrettelægger skoledagene ud 

fra elevernes behov og muligheder. 

 SFO har almindelige åbningstider 
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Spørgsmål 

Hvis I har spørgsmål om genåbningen, er I velkomen til at rette henvendelse til jeres skoleleder eller 

skolens kontor. 

 

Vi glæder os meget til at tage imod eleverne fra børnehaveklassen og 1.-4. klasse igen! 

 

Venlig hilsen 

 

Henrik Reumert,  

Centerchef Center for Børn og Undervisning 


