Genåbning af skolerne i Brøndby for elever i 6.
- 10. kl.
Vedrørende genåbningen mandag den 18. 05. 20

Kære forældre og elever i 6. - 10. kl.
Skolerne i Brøndby genåbner mandag d. 18. 05. 20 for 6. - 10. kl.
Genåbningen vil foregå under kontrollerede forhold og efter seneste udmeldte retningslinjer fra
Sundhedsstyrelsen. I dette brev informeres om de vigtigste tiltag for den nye hverdag, som eleverne vil
møde.
Når skolerne åbner igen for eleverne i 6.- 10. kl. er der tale om særlige omstændigheder og hverdagen
med både nødundervisning og fjernundervisning vil være en del anderledes, end den I forældre og elever
er vant til.
I Brøndby undervises efter bekendtgørelsen for nødundervisning. Undervisningen vil være en
kombination af undervisning på skolen og fortsat fjernundervisning.
Brøndby kommune tilbyder alle 6.-10. kl. 10 timers undervisning inkl. pauser som supplement til den
fortsatte fjernundervisning.
På skolerne vil eleverne møde nogle nye generelle tiltag:
En stor justering i forhold til tidligere retningslinjer på skoleområdet er anbefalingerne om afstand i det
offentlige rum. Her præciserer vi nu, at det i langt de fleste tilfælde er tilstrækkeligt med minimum 1
meter.
Hygiejne
Hygiejne bliver prioriteret endnu højere, end det allerede er blevet. Og vi skal generelt vænne os til at
holde en meget højere håndhygiejne.
Derfor vil de nye hygiejneregler fylde meget i elevernes hverdag. Meget tid kommer til at gå med især

håndvask. Vi anbefaler, at eleverne ser nedenstående film om håndvask:
https://www.youtube.com/watch?v=5ToyUEyV_NI

Man skal huske at vaske sine hænder:

●
●
●
●
●

Før man spiser
Før man laver mad
Efter hvert toiletbesøg
Efter nys eller host i hænderne
Efter at have pudset næse.

Håndvask, håndvask, håndvask! Der er sæbe og papirhåndklæder til rådighed for alle elever. Der vil være
sprit, hvis ikke der er adgang til en vask i eksempelvis udeområder. Vi forventer, at eleverne øver,
hvordan man udfører en korrekt håndvask.
I løbet af næste uge vil kommunens sundhedspleje komme rundt på skolerne og give alle 6.-10.kl. elever
et minikursus i håndvask.
For at forberede jer bedst muligt anbefaler vi jer også at se nedenstående film om genåbningen af
skolerne.
Sundhedsstyrelsens film om at komme i skole igen: Sådan gårhttps://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/FILM/Saadan-gaar-vi-i-skoleigen.ashx?la=da&hash=BB51D883C7019063EB742DABA43F7C97E50B5694 vi i skole igen.
Aflevering og afhentning/ ærinder
For at reducere smittekæder henstiller vi til, at forældre ikke kommer ind på skolen.
Vigtigt: Elever, der udviser tegn på selv mild sygdom, må ikke komme i skole!!!
Fravær
Ved fravær skal skolen have besked som vanligt.
Ved ulovligt fravær vil dette blive registreret, men der vil ikke i øjeblikket blive modregnet i Børnefamilieydelsen ved mere end 15 % ulovligt fravær.
Venlig hilsen
Jane Krog
Fagchef for skoler og vejledning
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