
Kære forældre til folkeskoler i Køge                       Køge d. 25.3.2020 

 

Statsminister Mette Frederiksen har mandag meddelt, at nedlukningen af skoler, SFO og 

klubber forlænges med yderligere 2 uger. Det betyder, at børn og unge indtil videre må vente 

til tirsdag d. 14. april med at komme fysisk i skole, SFO og klub igen. 

 

Formålet er at undgå en voldsom udvikling i antallet af syge, for så vil sundhedssystemet have 

svært ved at håndtere og behandle de mange syge. Disse tiltag går frem for alt ud på at 

dæmpe smittespredningen, så vores venner og familiemedlemmer, der er gamle, svage, syge 

og andre, der bliver smittet, har mulighed for at få optimal pleje og overleve sygdommen. 

 

Som sagt har vi to vigtige dagsordner. Dels at få stoppet udbredelse af Covid-19, Coronavirus, 

og dels at holde skolens og SFOens aktiviteter i gang, og hver dag at holde kontakt med alle 

børn med dialog, opgaver, undervisning og aktiviteter.  

 

Undervisning derhjemme. 

Der er fuldt gang i undervisningen på skolerne. Lærere og pædagoger har udvist stort 

engagement og opfindsomhed for at få fjernundervisningen til at fungere. Der bliver brugt de 

forskellige platforme som Aula, Min Uddannelse, Teams, Skype m.v. Tak for opbakningen. 

 

Som forældre har I ikke en forpligtelse til at undervise jeres barn, men I har et ansvar for at 

følge med i, hvad der bliver meldt ud fra skolen og så vidt muligt understøtte dit barn i 

skolearbejdet. Det kan man gøre på mange måder, for eksempel ved at spørge nysgerrigt ind 

til hvad barnet laver og se med, når barnet løser opgaverne og sender dem til læreren. 

 

Skolerne er forpligtet til at holde øje med, om eleverne 

deltager i nødundervisningen. Aktiv deltagelse er at 

man løser opgaverne, som læreren har lagt ud, aflevere 

opgaver og har kontakt til lærerne.  

 

Fritiden er også vigtig. 

Pædagogerne har gjort en stor indsats for at have 

kontakt med børnene på fritidsområdet, så ingen føler 

sig ensomme, når de ikke har hverdagens fællesskab. Vi 

har oplevet en stor opbakning fra forældrene også  til 

denne aktivitet. 

 

Nogen børn og unge har også legeaftaler og aftaler om 

at mødes. Det er myndighedernes anbefaling, at man 

kun samler ganske få børn, og gerne de samme børn 

dag for dag. Man skal sørge for plads og afstand. Det er 

allerbedst at leg og samvær foregår udendørs. Se mere 

på plakaten:  
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Informationsmateriale_Retningslinjer-
om-boern-og-legeaftaler 

 

Rigtig mange forældre sidder med spørgsmål om den nye 

coronavirus og de skærpede anbefalinger. Derfor har Sund-

hedsstyrelsen lavet et dokument med de typiske spørgsmål 

og svar, som kan hjælpe forældre med at klare hverdagen.  

Download og se spørgsmål og svar her: 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Informationsmateriale_FAQ-til-boernefamilier  

Download og se film med gode råd til børnefamilier her:                                              
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_Raad-til-boernefamilier-om-coronavirus  
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I fredag kom en markant udmelding fra politiet om 

ikke at samles sig i grupper i det fri – også selvom 

solen skinner og bænkene frister til at sidde tæt. Der 

er sat plakater om på naturlige mødesteder.  

Se plakat:https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/download-
infografikker-og-plakater 

 

Det er vores indtryk at langt de fleste unge 

mennesker har forstået, at unge også kan blive 

alvorligt ramt, og at de kan være smittebærere til 

bedsteforældre m.fl. I må som forældre meget gerne 

tale med jeres teenagere om alvoren og vigtigheden 

af at overholde anvisningerne.  

 
Nødpasning 

På baggrund af Ministeriets udmelding har Køge Kommune følgende kriterier for nødpasning: 

1) 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige og private. 

Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.  

(Eksempelvis arbejde på plejehjem, hjemmeplejen, madservice, beredskab, forsyning, 

kollektiv trafik samt renovation. Der er ikke forskel på, om forældrene har beskæftigelse i 

den private eller offentlige sektor. Se udtømmende uddybning i brev fra Ministeren) 

2) 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt 

medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.  

(Dette kan være alle typer af privatansatte, hvis ansættelsessted ikke har hjemsendt deres 

medarbejderne, og som har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.)  

3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. .  

(børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, 

herunder begrundet i et meget højt skolefravær, underretninger, alvorligt syge 

forældre, igangværende børnesag, som giver anledning til bekymring.) 

Børn i udsatte positioner skal  tilbydes pasning efter en konkret og individuel vurdering, hvor 

behovet for nødpasning under kriterie 3 vejes op imod risiko for smittespredning. Skolen vil 

gerne dele overvejelser og være i dialog om tvivlstilfælde.  

Tålmodighed, hjælpsomhed og sammenhold 

Situationen kræver, at alle gør deres bedste for at undgå at smitten spredes så hurtigt, at 

sundhedsvæsnet har svært ved at give de syge den optimale behandling. Samtidig skal vi have 

hverdagen til at fungere og skole-aktiviteter og fritid til at fungere sammen med familiens 

øvrige liv. Tak for den opbakning og forståelse som forældrene har vist lærere, pædagoger og 

skoleledere. Der vil blive begået fejl, men alle gør deres bedste. Situationen er ny for os alle. 

 

Skolerne er nu lukkede til efter påske, men ingen ved reelt, hvornår de åbner. Det afhænger 

af, hvordan epidemien udvikler sig. Situationen vil blive værre, og vi må ruste os bedst muligt 

til at håndtere det, der kommer. Vi vil arbejde tæt sammen med jer om at begrænse smitten 

og opbygge en god skolehverdag med fjernundervisning. Vi er sammen om situationen. 

 

Mange hilsner 

Søren Thorborg, skolechef 

 
Sundhedsstyrelsen har en hjemmeside med myndighedernes svar på en række spørgsmål om Corona-virus .  
Du finder den her:  
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/FAQ  
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