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Alle forældre til elever i 0.  4. klasse 

 Dato: 05-02-2021 

Sagsnr: 00.01.10-A21-1-20 

 

Kære forældre  

Vi glæder os alle sammen til at byde de mindste børn velkommen tilbage på skolerne igen på 

mandag.  

Vi ved, at I derhjemme har gjort en stor indsats for at bidrage til børnenes læring og trivsel her 

under nedlukningen. Og vores dygtige personale på skolerne har arbejdet hårdt og engageret for 

at tilbyde jeres børn god fjernundervisning, selvom det er udfordrende med børn i den alder.  

Men vi ved også, at jeres børn har savnet kammeraterne, savnet det sociale fællesskab på skolen 

og savnet den kendte undervisning på skolen. Derfor er det virkelig glædeligt, at de yngste børn 

nu kan komme tilbage i skole igen.  

På skolerne vil vi indrette os, så vi lever op til de sundhedsfaglige anbefalinger. Som I ved, skal 

eleverne blive sammen med deres egen klasse  også i pauserne. Det må I gerne hjælpe med at 

forberede jeres børn på. Der vil blive sprittet af og luftet ud  og personalet vil blive tilbudt to ugent-

lige kviktest.  

For at sikre en smidig og fleksibel overgang i forbindelse med genåbningen for 0.-4. klasse kan en 

skole i henhold til de retningslinjer, der er udmeldt af Børne- og Undervisningsministeriet, stadig 

helt eller delvist følge reglerne om nødundervisning, selvom eleverne er tilbage på skolen. Den 

enkelte skole skal derfor nu vurdere og prioritere behov for indsatser for den enkelte klasse, klas-

setrin, fag til fag m.m. Det betyder, at I som forældre vil opleve forskelle fra klasse til klasse, årgang 

til årgang og skole til skole i prioriteringen af fagene og trivsel, da det netop beror på en konkret 

vurdering ude på skolerne.  

 

 

 

 



 

 

Vi vil gerne understrege, at for Frederiksberg Kommune er trivsel og faglighed hinandens forud-

sætninger og ikke hinandens modsætninger. Det betyder, at begge dele skal vægtes og under-

støtte hinanden, så fx et fokus på trivsel i en periode vil være med til at understøtte fagligheden i 

en anden periode og vice versa. Vi har fokus på at begge dele prioriteres, så vi får taget hånd om 

alle børns trivsel og faglige udvikling.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Simon Aggesen 

Borgmester 

 


