Nedlukning forlænges og alle skoleelever hjemsendes
Ved pressemøde i går vedrørende den aktuelle situation omkring Covid-19, blev det klart, at de
skærpede restriktionerne fra 16. december forlænges til og med den 17. januar 2021. Dermed
fortsætter nedlukning 14 dage mere ind i det nye år, og der kom på skoleområdet yderlige
stramninger
Det betyder:
•

Børnehus
Sundhedsmyndighederne finder ikke anledning til at lukke dagtilbud. Der opfordres dog
samtidig til, at forældre, der har mulighed for at holde børnene hjemme, gør det.
Derfor vil jeg gerne, at alle forældre, som holder deres børn hjemme, melder disse
ændringer ift. pasning de kommende to uger, til skolens mail senest d. 2. januar.
mail@langsoe-friskole.dk

•

Skolen
Alle elever på alle årgange hjemsendes. Dermed gøres nødundervisning gældende, og der
skal ske fjernundervisning af alle elever. Hvordan vi får det sat i værk meldes endeligt ud d.
2. januar, men jeg forventer det bliver som i foråret hvor lektier/opgaver lægges ud på
lektiesiderne og lærerne så står til rådighed i det tidsrum vi hver dag kører
nødundervisning

•

SFO og klubtilbud lukkes
Der tilbydes dog nødpasning for de elever, hvis forældre ikke har mulighed for at arbejde
hjemme eller er ansat i sundhedsjob. Det er her vigtigt at understrege at det er en
”nødmulighed” med pasning under nedlukningen. Derfor, se på hvilke alternativer der kan
være. Hvis I skulle få brug for nødpasningen alligevel, så skal kontoret have besked senest
d. 2. januar på mail: mail@langsoe-friskole.dk

Hvis der kommer nyt, meldes det ud her på skolens hjemmeside – det betyder også at forældre til børn i
børnehuset skal holde jer opdateret her: www.langsoe-friskole.dk

Hvis I har spørgsmål, må I kontakte mig enten på tlf. 98396066 elle mail: torben@langsoe-friskole.dk
På trods af alt dette bøvl og dette vilkår, som vi må finde de bedste veje gennem så ønskes alligevel et godt
nytår.

/TK

