Skolestarts infobrev august 2020

Vedrørende skolestart
Tirsdag den 11.8

for 2.kl - 9.kl ,

kl 9.oo- 12.45

Onsdag den 12.8

1.kl

9.00-11.00

bh.kl starter

9.30-11.00

Kære forældre.
Alt personale og ledelse er nu tilbage på skolen og er i fuld gang med at tilrettelægge skoleårets opstart. Vi glæder os
til, at starte skolen igen.
I denne uge sprudler det allerede, SFO er i gang, og vi holder lærerkursus (Oslo kursus) på Amager, hvor vi har inviteret Byens Steinerskole også. Vi er 31 deltagere, og det er meget inspirerende!
Alligevel skal jeg desværre sige, at intet er normalt endnu. Covid 19 spøger, og vi har stadig nogle restriktioner, selv
om flere ting blev løsnet sidst i juni. Vi føler tydeligt, at intet er normalt endnu, men vi prøver i små skridt, at bevæge
os nærmere på målet. Da vi gik på ferie, kunne vi ikke helt vide, hvordan situationen ville se ud m.h.t. corona, når vi
kom til august måned. Smitten er jo derude endnu, og der er en række forholdsregler som vil blive videreført fra før
ferien. Samtidig kommer vi også tilbage til en undervisning, der er mere almindelig, idet vi nu kommer til at følge den
almindelige fagrække og det almindelige timetal.
Kravet om en meters afstand mellem børnene i klassen kan nu fraviges, hvis det er nødvendigt for at gennemføre undervisningen. Det betyder, at alle klasser er tilbage i almindelige basislokaler, men at der generelt stadig er en anbefaling om at holde god afstand hvor det er muligt. Faglokaler kan også bruges igen. Vi har også udviklet en række interne forholdsregler vedr. pauser, hvor vi vil have fokus på at pauserne afholdes en smule forskudt.
Der er stadig hygiejneregler:
• Håndvask når man kommer ind, og afspritning jævnligt.
Håndvask når man skifter lokale, og aftørring af håndtag.
• Der må ikke deles mad eller drikkevarer, så drikkedunke skal med!
• Klasserne må være samlet igen, men der skal sprittes af jævnligt på borde og stole.
Vi skal have 2 meters afstand ved sang, hvis man ikke synger i samme retning. Vi vil så gerne have morgensang
igen, så nu starter vi i skolegården kl 8.15. Hvis I vil lytte med, kan jeg foreslå “broen” - eller uden for hegnet/
porten.
Aflevering af elever
Vi har drøftet erfaringerne. En del af forholdsreglerne har været med til at give en mere rolig start på dagen, færre
børn der havde svært ved at sige farvel om morgenen og en bedre hygiejne indendørs. Derfor giver det god mening
for os at fortsætte med aflevering ved porten - dette på baggrund af og med udgangspunkt i de gældende retningslinjer. Der er derfor besluttet følgende, som vil gælde indtil videre:
•
•

Mødetider er mellem 8.00-8.15, og vi følger op med en mere detaljeret plan, hvis det ikke fungerer.
Aflevering ved porten: Vi vil gerne fortsætte med, at I forældre afleverer ved porten, men børnene må gerne gå
ind selv. De skal ikke vente på, at der kommer en lærer, og på at klassen skal gå samlet ind. Børnene skal vaske
hænder, lige når de kommer ind på skolen. Hvis I ved, jeres barn har brug for at blive afleveret til en voksen, så
laver vi bare en aftale om, at læreren er der!!
•

1.kl hentes ved porten kl 8.00 af klasselæreren.

• Børnehaveklassen har egne regler. De hentes samlet kl 8.15 ved porten, hvor deres lærere vil
være klar.

Forældre på skolen?
Ja og nej.
Ja I må gerne hente jeres børn i SFO, men helst hurtigt. Hvis I har brug for at snakke, så aftal et møde i stedet.
SFO har haft nogle gode rutiner før sommerferien, og de ønsker gerne, at de vil kunne fortsætte dem. - Det skriver vi
seperat fra SFO.
I må gerne komme og eksempelvis gøre rent i klasserne, - men vi har rengøringsfirma, så det basale gøres hver dag.
Det vil så kunne dreje sig om aftørring af lamper, og rengøring af køleskab.
Vi kan ikke og det anbefales, ikke at have mange forældre på skolen ad gangen.
Ja vi må holde klasse forældremøder,
Nej vi må ikke samle hele skolens forældregruppe, og vi skal begrænse vores gæste niveau. Senest den 6.8 meldte
sundhedsstyrelsen ud, at forsamlings antallet ikke løftes til 200, men bliver på 100 nogen tid endnu.
Skemaer:
Skemaerne kommer på hjemmesiden, og sendes til jer på intra.
I vil også finde retningslinier og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, så I ved, hvad vi skal gøre, hvis sygdom skulle
opstå.
Vi starter med tæt på 200 elever, og flere klasser er nu helt fyldt op.
Vi glæder os til at komme igang
Vi ses.
Anne-Mette

