
 
 
 
Kære forældre til folkeskoler i Køge                        Køge d. 18.3.2020 
 
Allerførst en stor tak til jeres samarbejdsvilje og forståelse i den store omstilling, som skoler og SFOer har 
måttet gennemføre de seneste dage. Det er gået stærkt og det er store og indgribende beslutninger, der er 
blevet taget. Vi har fra alle skoler hørt om stor velvilje for forældes side, og det skal I have en meget stor 
tak for.  
 
Danmark er i en helt særlig situation, hvor vi har to vigtige dagsordner: 

• Vi skal have STOPPET udbredelse af COVID-19, Coronavirus. Skoler og forældre skal samarbejde om 
at  tage deres store ansvar for at bidrage til dette. 

• Skolerne er IKKE lukket, selvom næsten alle er sendt hjem. Skolerne forsøger hver dag at holde 
kontakt med alle børn med dialog, opgaver og undervisning. Det er skolens opgave, og forældrene 
skal bakke op. 

 
Hjemmeundervisning. 
Der er på Christiansborg i går blevet vedtaget en bekendtgørelse om nødundervisning, der siger, at elever 
har pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, og at skoler skal vejlede forældre, så undervisningen 
understøttes.  
 
Lærerne kommunikerer til både elever og forældre om undervisningen, og sender et signal om 
forventningerne. Det er forskelligt fra skole til skole, hvordan denne kommunikation med elever og 
forældre foregår. De fleste bruger Aula og MinUddannelse til at kommunikere på, sende planer, sende 
opgaver og modtage besvarelser. Nogen har faste tidspunkter for møder på platforme, mails og telefon. 
Elevernes deltagelse i fjernundervisningen bliver forsøgt registreret, og skolen skal have besked om 
sygemelding – ganske som vi plejer. 
 
Som i en skolehverdag bliver tingene gjort lidt forskelligt. Men det vigtige er, at undervisninger foregår, at 
eleverne følger lærerens instruktioner, og at forældrene bakker det op. Det er ikke jer som forældre, der 
skal undervise, men I skal sætte rammen for, at man sætter sig og laver sit skolearbejde. Er der tvivl om, 
hvad der forventes, så kontakt lærerne eller skolen. 
 
Fritiden er også vigtig. 
Pædagogerne forsøger også at have kontakt med børn/unge, det er lidt sværere, men lykkes godt mange 
steder. Pædagoger har lagt sig i selen for at udvikle måder, at under- støtte fritidslivet og sammenholde på, 
selvom man er på afstand. Det er vigtigt, at denne funktion udvikles og gennemføres. Børn/unge kan føle 
sig ensomme, når de ikke har hverdagens fællesskab. Andre kan føle sig rastløse, og det meget tætte 
familieliv kan være udfordrende for nogen. Bak også op om pædagogernes tiltag om at samle børnene på 
digitale platforme. Fritidskontrakt med kammeraterne kan betyde meget. 
 
Nogen børn og unge har også legeaftaler og aftaler om at mødes. Her er myndighedernes anbefaling, at 
man kun samler ganske få børn, at man sørger for plads og afstand og allerbedst at leg og samvær foregår 
udendørs.  
 
Unge er i øvrigt én af de grupper som myndighederne har meget fokus på. Selvom Coronavirus er farligst 
for ældre og svage mennesker, kan unge også blive alvorligt ramt. Og unge kan desuden være smittebærere 
til bedsteforældre, gravide og andre svage i familien eller omgangskredsen.  Det er vores indtryk, at mange 



unge handler meget fornuftigt og ansvarligt. Men en lille gruppe har stadig en vis risiko-adfærd. Derfor er 
det vigtigt, at I som forældre taler alvorligt med jeres teenagere om at overholde anvisningerne om at 
holde afstand og kun være får personer sammen, måske primært at blive hjemme og være sammen 
virtuelt.  
 
Nødpasning 
For borgere, der har en samfundsvigtig funktion´, eller på ingen måde kan skaffe anden pasning, kan 
skolerne etablere nødpasning op til de 9-årige. Det er klart at nødpasning af børn giver en øget risiko for, at 
smitte bevæger sig fra familie til familie. Langt de fleste har også fundet anden pasning, hvis de selv er 
forhindret, og på alle skoler er der 10-12 børn i nødpasning. Og hvis man er sygeplejerske eller politibetjent, 
skal der da også være en mulighed for pasning, mens man udfører disse vigtige funktioner. Men TAK til alle 
for at næsten alle børn bliver hjemme. Det bidrager meget til at vi bremser smitte-spredningen.  
 
Tak til alle 
Til slut en kæmpe tak til jer forældre for opbakning og samarbejde, og for jeres forståelse for at situationen 
er ny for alle. Vi ved, at nogen af jer har hjemmearbejde samtidig med at I skal have en hverdag sammen 
med børnene. Det kan være vanskeligt, men tak fordi, I kæmper. Hvis I strukturerer dagen for jeres børn og 
så overlader til lærerne at stille opgaver og følge op, så skal i som forældre ikke også til at stå for selve 
undervisningen.  
 
Også en stor tak til vores  personale, der er ydet en kæmpe indsats i denne omstillingstid. Der er virkelig 
udvist opfindsomhed og handlekraft, og det er vi alle helt afhængige af.  
 
Vi kan vist kun forvente, at situationen bliver værre, men må ruste os bedst muligt til at håndtere det, der 
kommer. Tæt samarbejde og samfundssind er vigtige elementer i at vi sammen kan løfte ansvaret og løse 
opgaven.  
 
Mange hilsner 
Søren Thorborg, skolechef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vedhæfter gode råd fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og fra Samarbejdet mellem Skole, 
sociale myndigheder og Politiet (SSP) 
 
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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