
Forældrebrev 8.december 2020 

 

Kære forældre med skolebørn 
 

 

Udmelding fra Statsministeren 

I går meddelte Statsministeren, at elever fra 5.-10. klasse skal sendes hjem for at 

modtage fjernundervisning frem til juleferien.  

Det gælder fra i morgen, onsdag den 9. december og for 38 af landets kommuner, 

herunder Slagelse Kommune. 

 

Elever i 0.-4. klasse skal fortsat møde til undervisning på deres skole. 

Det samme gælder for elever i specialklasser, på specialskoler samt særligt sårbare elever 

på almenskoler - på alle klassetrin.  

 

SFO’er er åben for 0.- 3./4. klasse.  

Klubtilbud er åben for de 4. klasser, der normalt går i klub, for børn og unge i specialklasser 

og for andre børn og unge, der vurderes særligt sårbare. 

 

Alle skoler, SFO’er og klubber vil fortsat efterleve Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og 

retningslinjer for de fremmødte børn og unge.  

  

 

Hvad kan I forvente af lærerne? 

For elever i 5.-10. klasse kan I forvente, at lærerne gør deres bedste for at planlægge og 

gennemføre fjernundervisning for jeres børn. De enkelte lærere planlægger undervisningen, 

så den passer til den klasse, som de har ansvaret for.  

 

I nogle medier er det blevet udtalt, at eleverne er blevet sendt hjem på tidlig juleferie. Det 

er ikke korrekt. Eleverne er IKKE sendt hjem på tidlig juleferie. 

 

For elever i 0.-4. klasse samt specialklasser kan I forvente, at lærerne gør deres bedste for 

at undervisningen gennemføres som normalt på skolen. Det kan dog i nogle tilfælde være 

nødvendigt at ændre i undervisningsplaner. 

 

Hvis en elev eller en medarbejder bliver smittet med Covid-19, vil der som nu ske 

smitteopsporing. Elever og medarbejdere, der er i risiko for at være blevet smittet, vil blive 

sendt hjem til test og modtage fjernundervisning.  

  

 

Hvad kan du gøre som forældre, når dit barn fjernundervises? 

Tal med dit barn om, at der er undervisning hver dag – også selvom den foregår på en 

skærm. Sørg for at have klare rammer for, at dit barn ”møder ind” til aftalt tid. 

 

Børn og unge der ikke er aktive i fjernundervisningen, vil blive registreret fraværende efter 

de almindelige fraværsregler. Derfor skal du også meddele, hvis dit barn er syg og ikke er i 

stand til at gennemføre undervisning. 

Du bedes også give skolen besked, hvis dit barn får konstateret Covid-19. 

 

Center for Børn og Unge 

Afdeling for Skole 
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Spørgsmål 

Hold fortsat øje med meddelelser fra dit barns skole i Aula. Du kan også følge med 

på Slagelse Kommunes hjemmeside her. Siden vil blive opdateret i de kommende 

dage. 

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte dit barns skole. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dorthe Christiansen 

Skolechef 

 

 

 

https://www.slagelse.dk/kommunen/coronavirus

