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Kære forældre til børn i Glostrup Skole
Statsministeren har mandag den 6. april 2020 givet kommunerne besked om at
foretage en gradvis åbning af dagtilbud og skoler fra den 15. april og frem.
I forlængelse af udmeldingen modtog kommunen den 7. april 2020 vejledninger fra
Sundhedsstyrelsen om, hvordan den gradvise åbning kan gennemføres på en
forsvarlig måde.
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil afholdt den 8. april 2020
pressekonference. Ministeren betonede den vejledning, som er udarbejdet af
sundhedsmyndighederne: ”Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skole
og SFO.” Der er tale om en omfattende og restriktiv vejledning, som ligger til grund
for åbningen. Rammerne skal være på plads, før der åbnes.
Vi fortsætter derfor i Glostrup Kommune med fjernundervisning i skolen og
nødpasning i sfo i ugen efter påske. Skole og sfo genåbner den 20. april 2020. Det
giver os mulighed for at planlægge genåbningen, så den kan gennemføres på en
sundhedsmæssig forsvarlig og velplanlagt måde.
Nødpasningen i ugen efter påske vil ske på en måde, hvor der maksimalt er samlet
10 mennesker i samme rum, og hvor der tages ekstra forholdsregler i forhold til at
holde afstand og styrke hygiejne for at bremse smitterisiko.
Der åbnes for nødpasning i SFO’en på alle skoleafdelinger.
Hvis I har behov for nødpasning og ikke allerede er meldt til, så kan I kontakte:
Skovvang - Lise Bøgekjær - tlf: 42 31 07 22
Søndervang - Heidi Larsen - tlf: 31 22 44 38
Vestervang - Lisa Ward - tlf: 26 22 38 92
Nordvang/Ejby - Charlotte Tengmark - tlf: 40 26 92 76

Glostrup Skole – genåbning af alle skoleafdelinger
Vi er i gang med at sikre, at alle skoleafdelinger fra den 20. april kan overholde
sundhedsstyrelsens vejledning, så det er forsvarligt at åbne.
Der bliver for alle skoleafdelinger indgået en aftale med Glostrup Ejendomme om
rengøring to gange om dagen efter de foreskrevne anbefalinger. Vi har igangsat en
proces for at indrette klasselokaler eller udvide til to klasselokaler pr. klasse, så der
kan stilles borde op med 2 meters afstand. Undervisning og SFO/klub vil foregå i det
lokale, hvor klassen skal høre til under genåbningen, eller udenfor.
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Vi er også i gang med at planlægge opstart af 1. april-børnene, der starter samtidig
med, at undervisningsstederne genåbner den 20. april. Samme foranstaltninger vil
gøre sig gældende for dem som for undervisningsstedernes øvrige elever.
Genåbning af specialklasser og gruppeordninger på Glostrup Skole, 7-8-9’eren på
Ungdomsskolen samt Ejbyhus
Vi er i gang med at sikre, at alle skoleafdelinger fra den 20. april kan overholde
sundhedsstyrelsens vejledning, så det er forsvarligt at åbne.
Før en genåbning af specialklasser og gruppeordninger m.m. planlægges ydermere
en række elementer i forhold til opstart, så eleverne er forberedt på, hvordan den
nye hverdag kommer til at se ud. Befordring i skole, f.eks. antal personer i bus/taxa
er i gang med at blive afklaret.
Det vil bero på en individuel vurdering, hvordan specialundervisning i
almenområdet, f.eks. dansk som andetsprog, læsehold og støtte til enkelte elever
kan gennemføres, og om den kan gennemføres.
Jeres egen skole:
I løbet af ugen efter påske vil den enkelte afdelingsskoleleder have et overblik over,
hvordan elevernes skoledag vil blive – og I vil høre nærmere fra egen skole. Der vil
være særlige forhold for den enkelte skole, og alt det vil I blive orienteret om –
blandt andet hvilke indgange elever skal gå ind af, hvordan der afholdes frikvarter
forskudt, brug af legestativer og meget mere. Skolerne vil desuden tale hygiejne
både med medarbejdere og med eleverne, og kommunens sundhedsplejersker vil
deltage i dette arbejde.
Med venlig hilsen
Jonas Wittendorff
Centerchef
Center for Børn, Unge og Familier
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