Så starter Køges skoler op igen
– gradvist og kontrolleret
Så er det tid til at vi så småt begynder at lukke op for skolerne.
Sundhedsstyrelsens faglige vurdering er, at det er forsvarligt at lukke
op for skolerne – gradvist og kontrolleret. Statsministeren har meldt
ud, hvordan det skal ske. Der er udsendt en vejledning om de
sundhedsmæssige tiltag.
Gradvis åbning:
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
Ikke alle skoler følger denne plan. Læs på Aula, hvad DIN skole gør.
Ikke den skole, vi plejer.
Børn, ansatte og forældre kommer ikke tilbage til den skole, vi
kender. Meget er forandret. Børnene vil sidde med større afstand.
Måske er klassen delt i to lokaler. Meget at undervisningen vil foregå
udendørs. Børnene skal lege i mindre grupper - med de samme
børn. Børn og voksne skal vaske hænder tit. Måske vil der være en
ny voksen, fordi en ansat er i risikogruppen.
Men børn er børn. Eksperternes vurderinger tager højde for, at børn
leget tæt og rører ved hinanden. Og de voksne må også gerne trøste
et barn, når der er brug for det.
Hav tålmodighed og bak os op
Ingen har prøvet denne situation før, så vi skal opfinde det hele fra
bunden. Vi skal have de sundhedsmæssige regler til at hænge
sammen med en god, spændende og tryg skolehverdag. Det kræver
kreativitet og nytænkning. Det kræver også jeres opbakning,
tålmodighed og forståelse. Vi opfordrer jer til kun at bruge SFOen i
nødvendigt omfang. Der bliver også brug for pædagogerne i
skoledagen.
Har I spørgsmål, så kontakt skolen på Aula, mail eller telefon. Vi vil
prøve at svare hurtigt, men måske kan får vi mange henvendelser.
Følg særligt godt med på Aula i denne periode.
Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så I trygt kan sende jeres
børn i skole og SFO. Vi skal videre og vi skal det sammen.
Mange hilsner
Søren Thorborg, skolechef

