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                       Haslev den 14.01.21 
 
Orientering vedrørende fortsatte restriktioner på skoleområdet grundet Covid-19 
 
Kære elever og forældre til elever i Faxe Kommunes skoler 
 
Regeringen offentliggjorde den 13.01.21 en forlængelse af de eksisterende restriktioner på 
skoleområdet som følge af covid-19. De forlængede restriktioner gælder frem til og med 7. 
februar 2021. I orienteres her om restriktionernes betydning og skolevæsenets planlægning i 
lyset heraf. Orienteringen omhandler alene skoleområdet, herunder Ungdomsskolen, idet 
dagtilbud holder åbent som normalt.   
 
For overblik over generelt gældende restriktioner henvises til coronasmitte.dk.  
 
  
Restriktionernes betydning for fremmøde og undervisning i Faxe Kommune 
De forlængede restriktioner indebærer, at 

 Elever i grundskolen fortsat er hjemsendte, og de skal fortsat have nødundervisning i 
form af fjernundervisning. 

 SFO og klubtilbud er fortsat lukkede. Der vil fortsat være mulighed for nødpasning for 
elever i 0.-4. klasse, hvis det er nødvendigt for, at deres forældre kan passe deres 
arbejde. Samme mulighed gælder for sårbare elever. 

 Elever i 10. klasse er fortsat hjemsendte, og de skal fortsat have nødundervisning i 
form af fjernundervisning. 

 At Ungdomsskolen ikke har åbent for klubtilbud og ungdomsskoleaktiviteter i 
perioden med de nuværende restriktioner. 

 
Undtaget fra ovenstående er 

 Elever i specialklasser, på specialskoler, som fortsat følger normalt skema.  
 Elever i heltidsundervisningen i Ungdomsskolen, som fortsat følger normalt skema. 

 
Følgende elevgrupper har, uanset forældrenes situation, mulighed nødundervisning med 
fysisk fremmøde 

 Særligt sårbare elever, som skolelederen vurderer, vil profitere bedst af et fysisk 
fremmøde i skolen. Dette sker på baggrund af en individuel vurdering og efter 
aftale mellem skole og forældre.  

 
Følgende elevgrupper har mulighed for nødpasning og nødundervisning med fysisk 
fremmøde 

 Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre af jobmæssige 
årsager har behov for et tilbud om nødpasning. Sådanne undtagelser forventes 
aftalt med skolens ledelse, således skolen har mulighed for at planlægge herefter. 
Den enkelte skole vil orientere nærmere om, hvordan dette koordineres.   
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Møde- og deltagelsespligt i undervisningen 
For alle elever, uanset om de modtager fjernundervisning eller skal møde fysisk frem til 
undervisning, gælder reglerne om møde- og deltagelsespligt i undervisningen.  
 
Undervisningens tilrettelæggelse  
I perioden den 18.01.21 til den 07.02.21 gælder følgende for elever i børnehaveklasse til og 
med 6. klasse: 

 Skoledagen starter kl. 08.00 og slutter kl. 13.00 
 Alle elever skal fortsat tjekke ind kl. 08.00 og tjekke ud kl. 13.00 virtuelt (fysisk, hvis det 

er den fremmødeform, eleven er omfattet af, se ovenfor) 
 Skoledagen varieres, således at undervisningen indeholder virtuel undervisning, 

individuelt arbejde i fysisk materiale, pauser og bevægelse og under hensyntagen til 
alder  

 
I perioden den 18.01.21 til den 07.02.21 gælder følgende for elever i 7. klasse til og med 10. 
klasse:  

 Skoledagen starter kl. 08.00 og slutter kl. 14.00.  
Skoledagen er forlænget med 1 time med afsæt i et behov for i endnu højere grad 
at understøtte den enkelte elevs læringsmæssige udvikling. Rammen for den 
forlængede skoledag er, at 

- tidsrummet er en ramme, den enkelte skole selv tilrettelægger 
undervisningen indenfor. I vil således modtage nærmere information herom 
fra jeres respektive skoleleder 

- når skoledagen er afsluttet kl. 14, så indebærer dette, at al skolearbejde er 
afsluttet, herunder lektier. Det vil sige, at såfremt lektier skal gives, skal der 
gives tid til dette indenfor den tidsmæssige ramme kl. 08.00-14.00.  

 Alle elever skal fortsat tjekke ind kl. 08.00 og tjekke ud kl. 14.00 virtuelt (fysisk, hvis det 
er den fremmødeform, eleven er omfattet af, se ovenfor). Den fælles opstart og 
fælles afslutning er valgt mhp. at understøtte en grundlæggende struktur i 
skoledagen.  

 Skoledagen skal varieres, således at undervisningen indeholder virtuel undervisning, 
individuelt arbejde i fysisk materiale, pauser og bevægelse o.a. 

 Der arrangeres skolebuskørsel med afgang efter afslutning af undervisning kl. 14, 
således at elever med fysisk tilstedeværelse kan benytte denne 

 
Skolerne arbejder fortsat for og med at give eleverne den bedst mulige undervisning i 
nedlukningsperioden. Vi har i forbindelse med forlængelsen af restriktionerne et endnu 
større fokus på alle elevers trivsel. Vi sætter i starten af næste uge en række initiativer i 
værk, som skal hjælpe med at understøtte dette vigtige fokus, og vi orienterer jer nærmere 
herom.  
 
Skolelederne, skolens medarbejdere og jeg vil gerne sige alle en stor tak for jeres 
samarbejde og forståelse i den periode, vi allerede har været igennem, og de uger som nu 
er foran os. Sammen vil vi også lykkes med at lave den bedst mulige skoledag for alle 
elever i den kommende periode. 
  
 
Venlig hilsen  
  
Henrik Reumert  
Centerchef, Center for Børn og Undervisning 


