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Nyt fra Ledelsen - Bogense Skole 

afd. Bogense og Kongslund 
 

April 2020 

 

 

 

Kære forældre 

Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til en gradvis, ansvarlig, forsigtig og 

kontrolleret åbning, hvor vi vil starte gradvist op for at sikre de bedste muligheder for vores 

pædagogiske personale til at forberede sig på både undervisning, pædagogisk praksis og 

sundhedstiltag. Derfor fortsætter vores nødpasning, hvor vi gradvist åbner op.  

Herunder er vores genåbningsplan. Der er meget information og derfor har vi inddelt i punkter så 

man nemmere kan orientere sig. 
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Hvis I er i tvivl om, om jeres barn kan møde i skole på grund af helbredsmæssige årsager, er det 
vigtigt, at I kontakter jeres praktiserende læge, og derigennem får råd og vejledning. 

 
Vi tilbyder ikke fjernundervisning til børn fra 0. – 5. klassetrin, Regnbuen og almen specialklassen. 
 
  



side 2 af 7 

 

På skolen vil jeres barn ikke modtage undervisning, som I kender fra før Corona. Der er fortsat tale 
om nødundervisning, og en skoledag vil nemt kunne bruges på en tur til kolonihaven med bål, en 
opdagelsesrejse i skoven, stranden eller havnen efter tegn på forår. 
 
Hvis dit barn er den mindste smule syg, forkølelse, feber eller lignende, skal du holde barnet 
hjemme, indtil 48 timer efter de sidste symptomer.  

 
Hvis vi vurderer, at jeres barn er sygt, vil vi (som altid) kontakte jer, og bede jer om at hente jeres 
barn. 

 
Vi vil gerne henvise til Sundhedsstyrelsens besked som er sendt til jeres e-Boks samt video. Vi 
opdaterer med Sundhedsstyrelsens materiale løbende på “Fælles filer” i AULA og på skolens 
hjemmeside: 

 

 Link til video om Corona “Sådan går vi i skole igen” 

 Link til brev til forældre fra Sundhedsstyrelsen 

 Link til Fælles filer i AULA 

 Link til hjemmeside vedr. COVID-19 

  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-Nyt---Saadan-gaar-vi-i-skole-igen
https://media-prod.aula.dk/1586429685/2734/617117d5.pdf?response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%22Brev%20til%20foraeldre%20i%20forbindelse%20med%20genaabning_e-Boks.pdf%22&response-content-type=application%2Fpdf&Expires=1586874528&Signature=Rvm9XLtOqyDRkGZE4BXhRUQP01EK3Ki0R~705nOEKXMzGBNSoQMm3uboeYnHNeHcSw0ND3z6iS8zD2LvGKd4BZ66uEoved7WXlDv9Es0PxscdfpPM1JiT8kifJLYBFDqd6bTuHJufgFRiN9z8CNSH8sX8tu9kpvZTf-cSHj0jTTs0eZDe9H6Oweq0ynKr8-oHLsnb0OHjRVYxTpELRYNRpEKHm5qNJhGHXhrGWSVBQxzhJT7C~ToSwQc7jj9B7ZEZSC66SAmA2jzt~XrQ1mwaQ3s5351AYJ0GQ3IPiOMhb0X52e8~lsHbrjcc1JuF276v2QssNoOJ~FonYwjVsj~uQ__&Key-Pair-Id=APKAILBPECUQMHIBROXQ
https://www.aula.dk/portal/#/dokumenter/faelles
https://skoledistrikt-bogense.aula.dk/
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1. Gradvist åbningsplan for almenskolen 0. - 5. Årgang - afdeling Bogense 
Reduceret skoledag/ mødetid nødundervisning:  

Udvidet SFO tid: kl. 6.00-9.00 + 13.00-16.00 (Tilbydes men tilrettes efter konkret pasningsbehov) 

Undervisningstid: kl. 9.00-13.00 

 Tirsdag d. 14/4: Nødpasning i afd. Bogense 

 Onsdag d. 15/4: Nødpasning i afd. Bogense  

 Torsdag d. 16/4:  Førskole og 0. årgang opstart 

 Fredag d. 17/4: 1., 2., 3. 4. og 5. årgang opstart 

Som udgangspunkt vil klasserne være udenfor såvidt det er muligt. Der er udarbejdet plan for ude 
og inde tid såfremt det er nødvendigt så årgangene er forskudt inde og ude.  

Jeres barns pædagogiske personale har udarbejdet plan/rutiner i forhold til vaske hænder, afstand 
når man venter på tur, faste grupper i klassen m.m. 

Vi har flyttet 2. a til kantinen. 0. årgang kan være i deres klasselokaler. 1. og 3. årgang har 
mulighed for at være inde forskudt af hinanden. For at sikre plads vil 1. og 3. årgang gør brug af 
fællesrummet når de er inde – forskudt af hinanden. Der er endvidere sikret tid til rengøring i 
mellem skiftene. 

 

2. Hvor skal dit barn møde ind - afdeling Bogense 
Jeres barns pædagogisk personale kommer og henter jeres barn og deres klassekammerater og sikre 

at de holder afstand når de går ind og venter på tur når de starter dagen med at vaske hænder. 

Vi har skiltet på dørene hvilke årgange der møder ind hvor og jeres barns klasselærer vil informere 
om hvor I kan aflevere jeres barn og hente jeres barn. 
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3. Gradvist åbningsplan for almenskolen 0. - 5. årgang - afdeling 

Kongslund 
Reduceret skoledag/ mødetid nødundervisning:  

Udvidet SFO tid: kl. 6.00-9.00 + 13.00-16.00 (Tilbydes men tilrettes efter konkret pasningsbehov) 

Undervisningstid: kl. 9.00-13.00 

o Tirsdag d. 14/4: Nødpasning i afd. Bogense 

o Onsdag d. 15/4: Nødpasning i afd. Bogense  

o Torsdag d. 16/4:  Førskole og 0. årgang opstart 

o Fredag d. 17/4: 4. 1., 2., 3. 4. og 5. årgang opstart 

Som udgangspunkt vil klasserne være udenfor såvidt det er muligt. Der er udarbejdet plan for ude 

og inde tid såfremt det er nødvendigt så årgangene er forskudt inde og ude. 

Jeres barns pædagogiske personale har udarbejdet plan/rutiner i forhold til vaske hænder, afstand 
når man venter på tur, faste grupper i klassen m.m. 

 

4. Hvor skal dit barn møde ind - afdeling Kongslund 
Jeres barns pædagogisk personale kommer og henter jeres barn og deres klassekammerater og sikre 

at de holder afstand når de går ind og venter på tur når de starter dagen med at vaske hænder. 

Vi har skiltet på dørene hvilke årgange der møder ind hvor og jeres barns klasselærer vil informere 

om hvor I kan aflevere jeres barn og hente jeres barn. 
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5. Åbningsplan for Regnbuen og almen specialklasse S3A 
 
Nødpasning og opstart af nødundervisning 
Nødpasningen er åbent som oprindeligt planlagt for tilmeldte elever tirsdag d. 14. april til og med 
torsdag d. 16. april.  
 

o Tirsdag d. 14/4: Nødpasning i Regnbuen for tilmeldte elever 

o Onsdag d. 15/4: Nødpasning i Regnbuen for tilmeldte elever 

o Torsdag d. 16/4: Nødpasning i Regnbuen for tilmeldte elever  

o Fredag d. 17/4: Opstart Børnemiljø + Ungemiljø 1 og almen specialklasse. (S1A, 

S2A, S2B, S2C og S3A) 

 

Reduceret skoledag/ mødetid nødundervisning 

I Regnbuen planlægges der med reduceret skoledag med daglig mødetid/ nødundervisning i 

tidsrummet kl. 8.10-12.10. 

Udvidet Skattekiste (Klub og sfo) 

Som følge af den reducerede skoledag planlægges der med udvidet Skattekiste (sfo/klub) i 

tidsrummet kl. 7.00-8.10 og igen fra kl. 12.10-17.00/ fredag kl. 16.00. 

Da det bliver en anderledes hverdag for både børn og voksne, som kræver øgede 

personaleressourcer at håndhæve Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så opfordrer vi til, at de af jer 

som har mulighed for det, finder andre løsninger i forhold til pasning i Skattekistetiden eller dele af 

tiden. Dette vil kunne give os mulighed for, at flytte nogle af personaleressourcerne til skoledelen.  

Mødetiden i Skattekisten vil blive tilrettet efter det konkrete pasningsbehov. 

I Skattekistetiden vil Børnemiljø og Ungemiljø blive fordelt i mindre grupper i hver sin ende af 

huset. 

 

Lokaler – fordeling af elever 

I forhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer må vi lave nogle lokalemæssige ændringer for flere 

af børnene. Dette for at skabe plads nok omkring børnene.   

Til eksempel flyttes S2A og S2B over i B bygningen (samme bygningen/ opgang som almen special 

klasse). De får en etage for sig selv. 

Dette giver mere plads i Regnbuen til Børnemiljøet og S2C i skoletiden. 
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6. Hvor skal dit barn møde ind Regnbuen og almén specialklasse S3A 
Personalet står klar til at tage imod jeres børn udenfor når de kommer, og sørger for at de holder 

afstand når de går ind, og venter på tur når de starter dagen med at vaske hænder. 

 Regnbuen Børnemiljø (som afleveres og hentes med Taxa) 

o Som nu - Udenfor v. rampe/ Taxaplads.  

 Regnbuen ungemiljø 1. (som afleveres og hentes med Taxa) 

o Som nu - Udenfor v. rampe/ Taxaplads.  

 Regnbuen Børnemiljø (som afleveres og hentes af forældre) 

o Som nu - Udenfor v. rampe/ Taxaplads.  

 Udskolingsbygning - Unge 1, unge 2 (som afleveres og hentes af forældre) 

o Indgang til udskolingen fra skolegården v. garderoben.  

Vi glæder os til at se eleverne tilbage i Regnbuen og almén specialklasse S3A.  
 Vi gør os mange overvejelser i forhold til, at få forberedt børnene på de ændringer de vil møde i 

Skole og Skattekistetiden. Teamet i jeres barns klasse vender tilbage med en mere detaljeret 

information inden genåbning fredag. 
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7. SFO 
SFO har åbent kl. 6.00-9.00 og igen kl. 13.00-16.00, men vi vil opfordre til at finde andre løsninger, 
hvis det kan lade sig gøre. Det er svært at håndhæve Sundhedsstyrelsens retningslinjer her hvis 
der er mange børn, og jo færre børn i SFO, jo flere medarbejdere kan vi tilbyde jeres børn i løbet af 
skoledagen. 

 
Det skal dog understreges, at der naturligvis er et pasningstilbud i både SFO og klub. 

 
Så hvis I har brug for SFO/klub, bedes I sende en besked om dage/tidspunkter til Søren Schlüter. 

 

 

 

 

 

8. Fjernundervisningen fortsætter for 6. og 9. årgang  
Nærmere information om fjernundervisning sendes direkte i forhold til de enkelte årgange. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Jane, Ulrik, Søren og Pia 


