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Kære alle
Vi ser en bekymrende stigning i antallet af covid-19-smittede i hele landet.
Heldigvis er vi ikke der, hvor vi igen skal til at lukke skoler. Men for at
undgå, at vi kommer derhen, er det nødvendigt, at tage særlige forholdsregler hver eneste dag.
På jeres område er retningslinjerne ikke ændret siden sommerferien. Men
jeg vil opfordre jer til at se på retningslinjerne igen og følge op på, om de
efterleves hos jer. Det er afgørende for at undgå, at smitten spredes. Det
betyder bl.a., at der vedvarende skal være et stort fokus på rengøring og
hygiejne, og på at elever blandes mindst muligt på tværs af klasser, grupper
mv.
I juni måned udbetalte Børne- og Undervisningsministeriet 45 mio. kr. til
fri- og privatskolerne, efterskolerne og frie fagskoler som et ekstraordinært
tilskud til rengøringsudgifterne. Min opfattelse er derfor, at det økonomiske grundlag for fortsat fokus på rengøring og hygiejne er til stede. Men
det er naturligvis noget, som vi løbende holder øje med.
Det er vigtigt, at vi skaber en hverdag med mest mulig tryghed for det
pædagogiske personale og lærerne. Det skal gøres lokalt, men vi har også
fra regeringens side lagt vægt på, at det skal være muligt for medarbejderne
i grundskolen at bære visir, hvis man ønsker det. Det kan også være en
god ide, at sørge for, at mødeaktiviteten – både på skolen og med andre
skoler – mellem lærere/pædagogisk personale/ledelsen begrænses, deles
op eller gennemføres virtuelt.
Stigningen i antallet af smittede betyder også, at vi vil se flere tilfælde af,
at medarbejdere og elever hjemsendes, fordi der opstår smittetilfælde eller
begrundet mistanke herom. Vi anerkender, at det kan udfordre dagligdagen. Ikke desto mindre er det vigtigt, at eleverne får den nødundervisning,
de har krav på, når de bliver hjemsendt, samt at I gennem hyppig kontakt
sikrer, at især de udsatte børn og unge får den støtte, de har brug for.
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Jeg vil benytte lejligheden til endnu engang at understrege, at regeringen
er dybt imponeret over de kreative løsninger og alternative samværsformer, som vi så i foråret. Jeg er sikker på, at I vil finde disse frem igen og
udbygge dem her i efteråret og vinteren.
Det bliver en anderledes hverdag. Men jeg har stor tiltro til, at det er en
opgave, I kan løfte sammen.

Med venlig hilsen
Pernille Rosenkrantz-Theil
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