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Notat d. 10.4.2020

Notat om tiltag på skoleområdet
ift gradvis åbning af skolerne efter påske.

D. 7.4. om aftenen blev SST retningslinjer offentliggjort.
Den blev omsat til en forenklet udgave og udsendt til lederne på PowerPoint til videre
formidling. Dog med utvetydig opfordring til også selv at læse hele SST-retningslinjen. (Bilag
vedlagt i en opdateret udgave med rengørings-aftalen).
D. 8.4. mødtes alle skoleledere (Skype)
og drøftede forskellige modeller for gradvis åbning. Det blev understreget, at ingen skoler
skulle åbne, før det var grundlag for at retningslinjerne kunne overholdes. Man diskuterede
også de krav og udfordringer – både organisatorisk og sundhedsfagligt – retningslinjerne
bragte. På dem baggrund besluttedes den valgte model for gradvis åbning over de fire dage:

Køges Kommunes skole har planlagt, hvordan dette kan ske på betryggende vis. De fleste skoler har
denne gradvise åbning:
•
Onsdag d. 15.4. starter april-børnene i SF0.
•
Torsdag d. 16.4. starter 0. og 1. klasse i skole og SFO
•
Fredag d. 17.4. starter 2. og 3. klasse i skole og SFO
•
Mandag d. 20.4. starter 4. og 5. klasse i skole og SFO
Én skole venter med 1. april-børn til 16.4., da pædagogerne på dette sted er i en særlig situation.
Skolelederne diskuterede også modellerne for selve undervisningen med ”to-holdsskift”
formiddag og eftermiddag kontra fordele børnene på flere lokaler. Der var enighed om, at en
tilnærmelsesmæssig fælles løsning ville give mindst kommunikativ forvirring. Alle skolerne
placerer 5 lektioner i perioden fra 8:00 til 13:00 med flere lokaler i brug.
Den enkelte skole organiserer og formidler forskudt fremmøde, så klassetrin/klasser møder ind
med intervaller på 10-15 minutter, så man undgår sammenstimlen. Det formidles til
forældrene, at børnene skal aflederes ved døren/porten, så der ikke bliver trafik af forældre
inde på skolen. (se forældrebrev) På baggrund af denne enighed blev det Skolechefens
beslutning.
Der var et ønske om, at der blev udarbejdet en fælles hygiejne instruks, som skolerne kunne
tilpasse lokale forhold. Denne udarbejdes af BUF og formidles inden personaler møder ind d.
15.4. (eftersendes som bilag)
Der var også et ønske om et fælles brev til forældrene, hvor der kort og forståeligt blev
formidlet, at sundhedsmyndighederne vurderer, at denne gradvis åbning kan ske og at
skolerne vurderer at være klar til at leve op til opgaven på de udmeldte datoer.
Forældrebrevet skulle også indeholde nogle klare signaler om, hvilke forventninger vi har til
forældrene om deres del af ansvaret til at dette kan lade sig gøre trygt forsvarligt, og hvor
sundhedsmæssige forhold spiller sammen med de pædagogiske muligheder for at lave en god,
inspirerende skoledag. Det skulle fremgå klart af forældrebrevet, at det bliver en meget
anderledes skolehverdag, som vil møde eleverne. Forældrebrevet er udsendt til alle forældre
via Aula. (Bilag vedlagt).

D. 8.4. mødtes alle Skolechefen ledere og chefer fra Rengøring og Servive i ETK
(Skype)
Mødets forhandlinger resulterede i en god aftale, hvor det rengøringsmæssige grundlag er på
plads for at skolerne kan åbne på sundhedsfaglig forsvarlig vis. ETK skriver et brev til skolerne
om det aftalte.
Hovedtrækkene er:
 Rengøring overalt som standart (minus ikke-benyttede områder)
 Dagligt 2 x rengøring og afspritning på alle åbne toiletter.
 Personaleressourcer fra indstillede opgaver (ikke-benyttede områder) anvendes til at en
person går rundering på skolen og aftørrer/desinficerer berøringsflader, håndtag,
gelændere, stikkontakter, gerigter (dørkarme) og lignende. Dette vil foregå løbende, og
personen vil gå ind og ud af undervisningen som en usynlig alf.
 Afspritning af tastaturer (mellem forskellige elevers brug) skal skolernes medarbejdere
selv foretage. Materialer (sprit, engangsklude og/eller spritservietter) stilles til rådighed
af ETK.
Med dette på plads, er der enighed om, at de rengøringsmæssige forudsætninger for vores
planlagte, gradvise åbning er til stede.
ETK er også blevet bedt om, at bistå med flytteopgaver, hvis nye funktioner og/eller flytning af
halve klasser nødvendiggør at der flyttes møbler (f.eks. småbørns-møbler til
udskolingsklasser). Dette har ETK indvilget i.
Skolerne giver ETK besked om, hvilke lokaler/afdelinger, der ikke vil blive benyttet mellem
15./20.4 og frem til 10. 5. Dels kan rengøringen spares og personale prioriteres om de særlige
opgaver, OG dels kan vedligeholdelsesopgaver sættes i værk i de tomme lokaler.
D. 8.4. udsendte konsulenter i BUF inspirationsmateriale
Skoleafdelingens konsulenter har ifm starten af hjemmeundervisningen etableret en særlig
hjemmeside til kommunens lærere, pædagoger og ledere med links, inspirationsmateriale og
gode råd i denne nye situation. Denne hjemmeside er – efter statsministerens udmelding om
fokus på ude-undervisning/-aktiviteter – blevet udbygget med links og inspiration til udeskole. Bl.a. kan materialer fra Folkeskolereformens fokus på at lade motion og bevægelse
indgå i skolefagene revitaliseres og styrkes.
D. 8.4. Materiale til kommunens privatskoler
Skolechefen har udsendt BUFs inspirationsmateriale og forældrebreve til kommunens
privatskoler, blot som inspiration. Det er der kommet mange positive reaktioner på.
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