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Kære forældre 
 
Vi glæder os til at se jer alle igen. 
 
Det er vigtigt, at når vi mødes i skole igen så foregår det gradvist, langsomt og 
kontrolleret. Derfor har vi brug for jeres hjælp, forståelse og tålmodighed. 
 
Rødding Friskole følger retningslinjerne for genåbning af skolen udsendt af 
Sundhedsstyrelsen. I det følgende vil vi give jer oplysninger om de overvejelser, 
planer og regler, vi har lavet for opstarten.  
 
Endvidere udsender klasselærerne i 0.-5. klasse pr. mail til klassens forældre et 
klassebrev med flere information og regler. Det udsendes senest i løbet af i morgen.  
 
Vi glæder os til at se jer igen, men fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås 
mellem både voksne, børn og ansatte på skolen. 
 
Vi starter igen med vore klasser fra 0.-5. klasse. Klasserne er på mellem 15 og 19 
elever og ifølge sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan vi betegne denne 
gruppe børn, som én enhed. Vi må gerne undervise børnene i et lokale, så længe 
der er 2 m mellem siddepladserne.  Vi ønsker imidlertid at skabe mere plads til 
eleverne, og da de store elever ikke er på skolen, kan alle klasser råde over 2 
lokaler, ligesom der vil være 2 lærere til hver klasse. Eleverne opdeles i legegrupper 
på 4-6 elever som også er de grupper eleverne skal være i ved gruppeaktiviteter. 
Vær opmærksom på at Sundhedsstyrelsen også anbefaler, at man laver legeaftaler i 
disse grupper. Lærerne i de enkelte klasser fastlægger legegrupperne og melder 
dem ud på i det klassebrev, som usendes. Legegrupperne er faste i denne periode 
med nødundervisning og kan ikke ændres. 
 
Vi vil opstille flere store telte (uden sider) og disse kan bruges af klasserne til 
udeundervisning. Der vil ligeledes blive sat ekstra tavler op udenfor til undervisning. 
 
Herunder kan I se en oversigt over lokaler, ansvarlige lærere og udeområde til hver 
klasse. Se også særligt link til luftfoto af skolen, hvor de forskellige områder er 
markeret.  
 

Gruppe Lokale Lærer-Team Udeområde 

Børnehave Børnehave stuen og den 
ene ende 1. sal 

Børnehave Æblehaven m. 
madpakkehus 

Storegruppe Storegruppe+køkken 
stuehus 

SFO Cykelskur m. 
sandkasse+ fliser 
foran stuehuset + det 
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hvide legehus. 

0. kl. 1.sal-lokale stuehus + 
SFO-køkken 

Emma Madsen 
Karen Krogh 
Kathrine Kristensen 
Julie Nielsen 

Sandkasse v. SFO + 
halvtag og 
gynge-stativ. 

1.kl. 1.kl. + billedkunst Rebekka 
Kathrine 
Anne Rothgart 
Josefine Hansen 

Bag billedkunst inkl. 
basketbane og 
carport. 
Går til rutsjerør og 
skolehaver i SFO 

2.kl. 8. kl. lokale + køkken i 
Aftægt. 

Trine 
Elena 
Gitte 
Nette 
Emma Madsen 
Mette 

Rundt om Aftægten 
I SFO tid 
gynger/fodboldbaner 

 
3.kl. 

2.+3. kl + 
håndvask i 
omklædningsrum 

Elena 
Lars 
Line Skipper 
Emma Madsen 
Josefine Hansen 

Skolehaver + 
rutsjerør 
til halvtag 

4.kl.  Hønsehuset Lars 
Trine 
Mette 
Nina 
 

Rundt om 
Hønsehuset 

5. kl. 6.7. kl.  Mia 
Troels 
Helle 

Bag Laden og i 
hjørnet i skolegård. 

 
 
Når I møder/afleverer om morgenen: 
 
Skoledagen starter kl. 8.15, som den plejer. Man må ikke komme på skolen 
tidligere end kl. 7.45, medmindre man går i morgen-SFO.  
 
Alle elever skal vaske hænde ved ankomst til skolen. Én af klassens læreren vil 
være tilstede ved klassens lokaler fra kl. 7.45 og hjælpe hermed.  
 
Elever skal selv gå i garderoben med sine ting, forældre må ikke komme indendørs 
på skolen.  
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Vær opmærksom på, at der holdes god afstand i garderoben. Hvis der ikke er plads 
til flere elever i garderoben, så vent udenfor til læreren kalder eleven ind.  
 
Ved alle klasserne vil der være ophængt information, om Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger om at forebygge smitte. 
 
Orienter jer yderligere om de enkelte klassers regler i det klassebrev som udsendes.  
 
Afhentning af børn 
0. klasse har fri hver dag kl. 12.00. 1.-5. klasse har fri hver dag kl. 13.15.  
Eleverne skal afhentes i det legeområde der tilhører klassen eller ved indgangen til klassens 
lokaler. Husk stadig ingen forældre indendørs på skolen. Elever skal hentes senest 15 
minutter efter de har fri.  
 
For børn i 0.-3. kl., som ikke går i eftermiddags-SFO 
Eleverne må ikke opholde sig på skolen, når de har fået fri.  
  
For Børn der går i eftermiddags-SFO 
Se i vejledning fra SFO 
 
For elever i 4.-5. klasse 
Eleverne må ikke opholde sig på skolen, når de har fået fri, medmindre man skal vente på 
en bus. Hvis man skal vente på en bus, skal man kontakte klasselæreren og lave en aftale 
herom.  
 
 
Måltider: 
Alle vores måltider vil så vidt muligt foregå udenfor. 
Børnene vil sidde i deres legegrupper. 
 
Madpakke og frugt: 
Hver enkelt klasse har deres egen opbevaring og anbefalinger til mad. Vær 
opmærksom på dem og gør lidt ekstra ud af det med maden. Det er vigtigt med små 
måltider og en god madpakke når skoledagen skal klares med alle de nye regler. 
 
Medbring: 
Hver elev skal medbringe eget penalhus. Det er vigtigt, at børnene ikke deler 
blyanter osv. med hinanden.  
 
Skiftetøj: 
Børnene skal have rent tøj på hver dag, når de møder i skole. 
Dernæst er det vigtigt, at alle medbringer varmt tøj og regntøj, så de kan holde 
varmen udenfor. Vi skal være ude hver eneste dag uanset vejret. 
 
Fødselsdage: 
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Vi vil i den kommende tid ikke tage på besøg i hjemmet til fødselsdage. 
Barnet må gerne medbringe noget til de andre børn, som er pakket ind enkeltvis fx 
is. 
 
Legetøj: 
Det vil ikke være muligt at afholde legetøjsdage.  
Dernæst er det meget vigtigt, at børnene de øvrige dage heller ikke medbringer 
legetøj hjemmefra. 
 
Vi skal gøre mere rent, end vi plejer: 
Vi har lavet en plan over hvornår og hvordan vi rengør ting vi bruger og kontaktflader 
i klassen. Der bliver rengjort flere gange om dagen. Der er ansat ekstra 
medarbejdere, så toiletter mm. kan blive gjort rent 2 gange i løbet af skoledagen. 
Legetøj mv., som ikke kan rengøres, vil være pakket væk.  
 
Vi skal vaske hænder ofte: 
Vi har i forvejen en god vaske hænder kultur på Rødding Friskole. Det skal vi 
fortsætte med. Vi vasker hænder efter Sundhedsstyrelsen retningslinjer herom.  
Eleverne skal vaske hænder mindst hver 2. time. Vi vasker vi hænder ved ankomst, i 
forbindelse med spisning, frikvarter og overgang til SFO.  
 
Legepladsen: 
Vores legeplads vil fortsat være lukket for andre end vores egne børn. 
Hver klasse får deres eget legeområder og man skal lege i de grupper som man er 
placeret i. Af tabellen ovenfor og oversigtsbilledet kan i se, hvor jeres børn skal lege. 
 
Nye ansatte: 
Vi har ansat 2 yderligere lærer; Mette Krabbe og Josefine Hansen. Herudover har vi 
ansat Julie Nielsen og Fabian Havmøller som rengøringsassistenter og til diverse 
hjælp i skolen. Der kommer billeder af vores nye folk på fredagshilsen så hurtigt som 
muligt. 
 
Hvad kan I gøre hjemme: 
Gentag gerne de gode hygiejnevaner om god håndvask derhjemme og tal gerne 
med barnet om, at når det skal starte i skole skal vi vaske hænder ofte. Ved 
legeaftaler anbefales, at der leges med så få børn som muligt og helst kun med børn 
fra ens legegruppe. 
 
Må man komme i skole når man syg? 
Man må komme i skole, når man IKKE har symptomer på sygdom. Dvs. at har man 
selv milde symptomer på sygdom - som forkølelse, skal man blive hjemme til man er 
rask. Man er rask, når man har været uden symptomer i 48 timer. 
 
Hvad sker der, hvis man bliver syg i skolen? 
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Hvis et barn bliver syg,  mens det er i skole  skal man hurtigst muligt hentes og blive 
hjemme i 48 timer efter, at de sidste symptomer er væk. Hvis man er meget syg vil 
man få en plads i værkstedet ved kontoret, hvor man skal sidde/ligge til man bliver 
hentet. Kontoret vil holde opsyn med syge elever.  
  
Hvad sker der, hvis man får konstateret Covid-19? 
Hvis en person der har været i børnehave, storegruppe, skole og SFO  konstateres 
smittet med Covid-19 SKAL man informere Rødding Friskole & Børnehave herom 
med det samme. Kontakt os på telefon nr. 74841542. eller direkte til Jens på 
22921542.  
 
Vi vil herefter informere det personale og de børn/familier, som har været i kontakt 
med den smittede. Vi vil orientere børn i klassen og dens forældre om, at der er 
konstateret Covid-19 i klassen og hvem det er der er syg.Vi vil ligeledes informere 
hele skolen (ikke med navn) om at der er konstateret Covid-19 i en specifik klasse.  
 
Hvad sker der, hvis en anden i husstanden er påvist smittet med Covid-19? 
Hvis én i den husstand man bor i, er konstateret smittet med Covid-19 må man ikke 
komme i børnehaven, storegruppe, SFO og skole på Rødding Friskole & Børnehave.  
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