Onsdag den 8.4.2020
Kære elever og forældre på Esrum Kost- & Friskole
Som I sikkert alle er bekendt med, lægger regeringen op til en gradvis og kontrolleret åbning af Danmark. Det betyder for
vores skole, at vi kan åbne op for, at alle kostelever kommer tilbage på skolen tirsdag d. 14. april mellem 19. og 21. Henviste
dagelever kan møde i skolen onsdag den 15. april. til normal tid kl 8.30 sammen med de kostelever, der er på skolen. Resten
af dageleverne vil fortsat skulle fjernundervises frem til 10. maj. Der vil ikke blive aflagt officielle eksaminer for
afgangsklasserne på skolen i år. I stedet vil det være elevernes årskarakterer, der overføres som eksamenskarakterer.
Hvis I på tirsdag kører eleverne op på skolen, vil vi bede jer forælde om ikke at gå ind på skolen, men sige farvel på
parkeringspladsen. Hvis der er brug for at tale med personalet, er vi klar på telefonen.
På skolen er vi opmærksomme på retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen.
1.

2.

3.

Håndhygiejne
- ansatte, elever og ledsagende voksne, vaske hænder med vand og flydende sæbe når de kommer ind på
skolen.
- vaske hænder når hænderne er synligt snavsede.
- vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller
engangslommetørklæde.
Rengøring
- Rengøring og desinfektion af borde og kontaktpunkter mindst to gange dagligt, som fx vandhaner,
toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køle- skabslåge/håndtag, gelændere, armlæn,
lyskontakter m.v.
- Toiletter rengøres mindst to gange dagligt.
Afstand mellem hinanden
- Elever skal placeres ved borde, så der er to meter imellem eleverne.
- Eleverne skal holde afstand også på kostafdelingen. Ikke besøge hinanden på værelserne, men være ude
eller i lejligheden, dog ikke flere end 10 ad gangen.
- Vi spiser i 3 hold til alle måltider og alt mad bliver portionsanrettet og der skal siddes med god afstand, når
vi spiser.

Vi vil forsøge at skabe den struktur for eleverne, som de er vant til. Det betyder, at der er undervisning i deres grupper fra 8.30
til 15.00 mandag, onsdag og torsdag. Tirsdag fra 8.30 til 14.00 og fredag fra 8.30 til 12.00.
Vi forventer at fortsætte fjernundervisningen i samme struktur, som den er foregået i ugen op til påske med den forskel, at den
vil ligge i tidsrummet 9.00-10.00 og fra kl 11.00 til kl. 12.00, så den passer med strukturen på skolen, og at der er mulighed
for at samundervise både de elever, der er på skolen med dem, der undervises hjemme. På de lange dage vil undervisningen af
eleverne på skolen i videst muligt omfang foregå udendørs. For dagelevernes vedkommende gælder det, at Jeres barns
klasselærer vil kontakte jer nærmere om denne undervisning, men som udgangspunkt forsætter vi som beskrevet ovenfor.
Efter undervisningen kommer kosteleverne op på kostafdelingen, og de få dagelever der er på skolen, skal gå hjem. Der vil
som dagelev ikke være mulighed for at blive på skolen, eller at aflægge besøg hos eleverne på skolen.
De normale fritidsaktiviteter på kostafdelingen er aflyst, men der vil blive arrangeret andre tilbud så som gåture i skoven eller
ved vandet, cykelture i skoven bål i haven og andre aktiviteter uden for. Inde er der mulighed for i mindre grupper at tilbyde
forskellige kreative aktiviteter.
De elever der er hjemme på weekender, sendes hjem som de plejer.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle igen.
Med venlig hilsen
Ledelsen og bestyrelsen på Esrum Kost- & Friskole

