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Forældrebrev 
 

Kære forældre 

Jeg håber, I har haft en dejlig påskeferie og har nydt solen sammen med jeres børn. Nu er ferien snart slut, og 

som nævnt åbner Furesø Kommunes skoler op for elever i 0.-5. klasse fra onsdag d. 15. april. Dette scenarie har 

vi i ledelsen arbejdet hårdt på at forberede så godt som muligt, hvilket forhåbentlig vil fremgå af denne besked. 

Bemærk i den forbindelse, at al undervisning starter op d. 15. april – både Børnemiljøets fysiske 

nødundervisning og Ungemiljøets fjernundervisning. Dette af den årsag, at alle medarbejdere bruger tirsdagen 

på at planlægge den kommende periode; en periode, der også for implikationer for Ungemiljøet. 

 

Det er naturligvis vigtigt, at jeres børn er så godt forberedt på skolens åbning og nødundervisningens 

påbegyndelse som muligt, og i den forbindelse vil jeg anbefale jer at se følgende videoklip sammen med jeres 

børn. Den opridser på en god måde den virkelighed, barnet kommer til at møde, men er naturligvis generel og 

derfor ikke 1:1 med den konkrete hverdag hos os: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-

Corona-Nyt---Saadan-gaar-vi-i-skole-igen. 

 

Som omtalt flere gange tidligere er det vigtigt at pointere, at der bliver tale om nødundervisning. Dette 

betyder, at de normale skemaer er ophævet og at der ikke opereres med fag i gængs forstand. Det betyder 

ligeledes, at undervisningen og de øvrige aktiviteter i høj grad vil være betinget af en overholdelse af de 

konkrete forskrifter og retningslinjer for adfærd og samvær i et Covid19-scenarie. De konkrete aktiviteter vil I 

løbende blive orienteret om af personalet, men i forhold til opdelingen af eleverne og personalebemandingen 

gælder følgende: Som det fremgår af afsnittet ”Lokaleoversigt”, vil alle klasser blive delt i to grupper med hver 

sit basislokale. Personalet inden for hver klasse (og årgangen for den sags skyld) vil dog kommunikere tæt 

sammen. Og husk: Akkurat som det var tilfældet med fjernundervisningen, skal vi nu til at arbejde i et 

uudforsket terræn, og også her vil vi med det samme påbegynde en videns- og erfaringsudveksling, der vil 

give undervisningen og aktiviteterne mere og mere kvalitet. Det beder jeg jer have tålmodighed med og 

forståelse for. 

 

Som før omtalt vil formiddagene være den skolebetonede del af dagen. Her vil vi gerne have, at eleverne bliver 

i skolen indtil frokost. Efter klokken 12 anses dagen som FFO-tid, og her kan I afhente/hjemsende jeres børn 

efter aftale, som I finder det passende. Se mere om dette i afsnittet ”Praktiske Oplysninger”.  

 

Vi har tilstræbt, at det tilhørende personale kender børnene. Det er dog ikke tilfældet i alle grupper og er et 

udtryk for det muliges kunst. Det har vores medarbejdere taget som en spændende udfordring, og det er vi 

meget glade for og trygge ved. 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-Nyt---Saadan-gaar-vi-i-skole-igen
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-Nyt---Saadan-gaar-vi-i-skole-igen
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At dele alle klasser i to grupper kræver selvsagt mange ekstra hænder, og vi har i prioriteringen af vores 

bemanding vægtet de yngste elever højest. Disse vil have to medarbejdere pr. klasse hele dagen igennem fra 8-

16, mens de ældre elever vil være opdelt i to grupper men ikke nødvendigvis med to medarbejdere.  

 

En vigtig ændring, der er sket siden d. 13/4 er, at Furesø Kommune har besluttet at annullere 

eftermiddagstilbuddet for 4. og 5. årgang. Dette strækker sig frem til udgangen af april måned, hvorefter der på 

ny tages bestik af situationen. Læs mere herom i brev fra Furesø Kommune. 

 

Oversigten over bemandingen til de enkelte klasser/grupper vil vi sende ud til jer i løbet af tirsdag, da vi 

forinden skal have mulighed for at være i dialog med vores personale. 

 

Af afsnittet ”Lokaleoversigt” fremgår det ligeledes, at vi anvender ”Dybet” som base for vores morgenåbning 

mellem kl. 7 og 8. Her afleveres børnene fra terrassedøren bag kombibiblioteket. Disse børn følges naturligvis 

senere til deres klasser af morgenåbningspersonalet, som består af lærere fra Børnemiljøet. 

 

Den sene eftermiddag mellem kl. 16 og 17 foregår, som det er tilfældet gennem hele dagen, i de enkelte børns 

eget område og varetages af pædagoger.   

 

Flere af jer har efterspurgt, hvordan man definerer symptomer og hvordan der mest hensigtsmæssigt ageres 

efter dem. Til brug for dette, får I her Furesø Kommunes retningslinjer, som vi retter os efter:     

 

Symptomfri, hvad indebærer det? 

 

 Kun symptomfrie børn og medarbejdere må møde op.  

 Forældre skal hverken aflevere eller hente, hvis de selv har symptomer på sygdom (hoste, feber, 

ondt i halsen, muskelsmerter, vejtrækningsbesvær, hovedpine).  

 Ansatte og børn må komme i skole og fritidsordning, når de ikke har symptomer på sygdom. Ved 

symptomer, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme indtil man er rask. Der 

skal gå 48 timer, efter symptomerne er ophørt til må man komme i skole/fritidsordning eller på 

arbejde igen. 

 Hvis et barn eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole/fritidsordning, skal de 

hurtigst muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft de sidste symptomer. Indtil de kan 

komme hjem, skal de isoleres i et rum for sig eller skærmet fra de øvrige børn. 
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Til sidst vil jeg blot sige, at I, som hidtil, er velkomne til at hende jer, såfremt I har spørgsmål. Fra på tirsdag d. 

14. april kl. 9 genåbner vi vores fysiske kontor, og det vil herefter være muligt at ringe til skolens hovednummer 

som vanligt.  

 

Vi glæder os til at se jeres dejlige børn igen, og vi vil gøre alt i vores magt for at give dem nogle dejlige og 

spændende oplevelser og rart samvær – selv under disse specielle omstændigheder.  

 

Venlig hilsen 

Claus Ibsen 

Skoleleder  

Hareskov Skole  
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Overblikskort 5 årgang samt 0s,4s og 5-6s 
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Overblikskort morgenåbning 
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Overblikskort 3 årgang – Slottet 

 

 

Overblikskort 3 årgang – Gasværket stuen 

 

 

Overblikskort 3 årgang – Gasværket 1 sal 
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Overblikskort 3 årgang – udeområdet 

 

 

Overblikskort 3 årgang – Hal og cafeteriet 
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Praktiske oplysninger 

 

Undervisning og aktiviteter 

 Undervisningen er nødundervisning, hvilket betyder, at det normale skema ikke følges. 

 Teamet planlægger undervisningen samt øvrige aktiviteter inkl. håndvask således, at der ikke er mere 

end 1 gruppe elever samlet med afstand.  

 Ved samtlige aktiviteter udendørs bærer den voksne gul vest. 

 Der skal leges i mindre grupper. Med dette menes ca. fem elever udendørs og to-tre elever indendørs 

og kun inden for samme klasse. 

 Klassen skal deles i 2 grupper og det er i den enkelte gruppe, at undervisning og øvrige aktiviteter 

finder sted. 

 Indendørs skal eleverne placeres ved borde, så der er to meter imellem dem. Dette organiseres af 

teamet i de tildelte lokaler. 

 Så meget som muligt af undervisning og øvrige aktiviteter planlægges, så det foregår udenfor. 

 Der etableres overlap mellem de voksne, som har haft børnene. Dette overlap foregår hver dag kl. 

11.30-12.00. Med dette sikres en god overgang fra formiddag til eftermiddag.  

 Når voksne ikke længere har ”elevtid”, skal de gå hjem. Hjemmefra forberedes næste dags aktiviteter 

og undervisning.  

 Formelle møder mellem ansatte skal ske udendørs eller virtuelt.  

 Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås mellem voksne, men må gerne forekomme mellem 

voksne og børn.  

 OBS: Alle børn medbringer egen mad og drikke til hele dagen. Der vil således ikke som vanligt være 

servering af ”eftermiddagsmad” i FFO-tiden. 

 

Aflevering 
 

Eleverne i de enkelte klasser afleveres udendørs i ”rul” på områder, som er angivet i lokaleoversigten for 

skolens stueetage. Her står klassens lærer eller pædagog klar til at tage imod børnene. Ingen forældre går med 

ind på skolens indeområde. Forældre opfordres til at holde den nødvendige afstand til hinanden samt til 

skolens personale. 

Det faste og dagligt tilbagevendende ”rul” foregår via flg. mødetidspunkter (og man kan ikke aflevere sit barn 

før det angivne tidspunkt): 

 

 Alle A-klasser: 08.00. 

 Alle B-klasser: 08.10 

 Alle C-klasser: 08.20 
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Afhentning 
 

Eleverne kan, efter aftale, afhentes dagen igennem. Dette gøres ved at kontakte den enkelte pædagog via i-

portalen. Mere info om dette følger fra pædagogerne. Herefter vil barnet blive sendt hjem eller udenfor til 

afhentning i årgangens afleverings/afhentningszone. Bemærk at særlige aftaler kan træffes, såfremt barnet 

eksempelvis er i skoven. 

 

Sygemelding 

 

Når hverdagen på skolen er i gang fra onsdag d. 15. april, foregår sygemelding ad den vanlige kanal via Aula. 
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Hygiejne og rengøring på Hareskov Skole 

 

Hareskov Skole har ansvar for at efterleve de gældende retningslinjer og forholdsregler for hygiejne, 

udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, samt instrukser på baggrund af disse, udarbejdet af Furesø Kommune. Vi kan 

imidlertid aldrig garantere, at personalets anvisninger og regler efterleves af alle elever på alle tænkelige 

tidspunker, lige som vi ikke kan garantere, at alle retningslinjer og forholdsregler overholdes af personalet, 

såfremt der skulle opstå force majeure i form af en potentielt skadelig eller farlig situation.   

 

 

Rengøring 

 Center for Kommunale Ejendomme (CKEA) sørger for, at alle berørte lokaler på skole og i FFO bliver 

rengjort med dobbelt frekvens fra d. 15. april 2020.  

 Hareskov Skole sørger for, i samarbejde med CKEA, at der løbende forefindes sæbe og 

papirhåndklæder ved alle toiletter og håndvaske.  

 Personalet har ansvar for, at legetøj, devices m.m. rengøres efter brug 

 

 

Hygiejne  
 

Nedenfor er i kort form de vigtigste hygiejneforskrifter, Hareskov Skole og FFO opererer efter i perioden fra d. 

15. april. For uddybning henviser vi til sundhedsstyrelsens forskrifter. 

 Større forsamlinger end en halv klasse skal undgås.  

 Børnene skal vises og træne håndvask med udgangspunkt i dette link: 

http://sundhedsformidling.dk/webshop/film-vask-haender-boern.aspx   

 Alle børn og voksne vasker hænder kl. 8, 10, 12, 14, 16 og 17. Herudover ved 

 toiletbesøg, næsepudsning, ved måltider samt efter pauser udenfor. Der skal bruges vådservietter eller 

våde papirhåndklæder, når man er på tur udenfor og ikke har adgang til håndvask.  

 Voksne skal hjælpe de mindste børn (eller andre med behov) med at vaske hænder. 

 Børn og voksne skal nyse og hoste i albue, hvilket eleverne skal trænes og guides i af såvel 

medarbejdere som forældre. 

 Børn skal så vidt muligt blive i det samme lokale, når de ikke er udenfor. 

 Håndsprit skal som udgangspunkt kun bruges af de voksne og dette eksempelvis, hvis man skifter 

elevgruppe. Håndsprit er kun effektivt ved rene og tørre hænder.  

Læs om praktiske og pædagogiske foranstaltninger vedr. ovennævnte i brevet ”Praktiske 

Oplysninger”.Infobrev for forældre om skoleopstart 

http://sundhedsformidling.dk/webshop/film-vask-haender-boern.aspx

