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Kære forældre til elever. 
 
  

Statsminister Mette Frederiksen har nu fremlagt yderligere tiltag for at 

bekæmpe Corona smitten og afbøde negative konsekvenser i Danmark. 

  

Regeringen har den 11. marts besluttet, at elever og studerende på alle 

offentlige uddannelsesinstitutioner sendes hjem hurtigst muligt og senest fra 

fredag den 13. marts 2020 i foreløbigt to uger. Regeringen opfordrer alle 

forældre og familier, der kan, til at holde børnene hjemme allerede fra i 

dag, hvilket vi kan se på det aktuelle fremmøde at I har taget alvorligt. 

 

I forbindelse med denne ekstraordinære situation er det regeringens mål, 

at elever skal have så meget undervisning som muligt i den periode, hvor 

man ikke skal møde fysisk op på sin skole. 

 

Skolens lærere er i fuld gang med at planlægge hvilke opgaver/lektier 

m.m. der skal arbejdes med, primært i hovedfagene dansk, matematik og 

engelsk, nogle har allerede modtaget undervisningsplanerne. 

 

Nogle klasser har relevante undervisningsmaterialer, cromebooks og 

opladere liggende på skolen. Hvis klassens lærere vurderer at det skal 

bruges de kommende uger, skal dette afhentes i morgen inden kl. 12:00. 

 

Eleverne forventes at arbejde med skoleopgaver indenfor normal skoletid, 

og lærerne vil give eleverne respons og feedback i dette tidsrum.  

 

Nærmere information om ovenstående, fremsendes fra de enkelte 

lærerteams.  

 

Det er vigtigt at I dagligt giver besked, hvis jeres barn er sygt. Det gør I via 

Aula til klassens lærere. I må ikke bruge sikkerpost funktionen, da vi ikke har 

mulighed for at åbne disse beskeder hjemmefra. 

 

Der tilbydes nødpasning til børn i aldersgruppen 0-9 år, der ikke kan passes 

hjemme fordi forældrene har opgaver i forbindelse med samfundets 

kriseberedskab. Vi kan i særlige tilfælde tilbyde nødpasning, baseret på en 

konkret vurdering, hvis en enlig forsørger med arbejde, ikke har andre 

muligheder. I så fald skal I kontakte jeres barns lærere som drøfter behovet 

med skolens ledelse. 

  

Ingen der opfylder betingelserne for nødpasning har anmodet om pasning. 

Hylleholt skole og SFO er derfor helt lukket de kommende uger. Vi tager 

kontakt med jer i slutningen af næste uge, for at sikre at pasningsbehovet 
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ikke har ændret sig. Tak for den store velvilje vi møder hos jer forældre. Vi 

håber at skolen kan åbne igen om 14 dage. 

 

Vi informerer løbende på Aula. Derudover findes information på Faxe 

kommunes hjemmeside. 

 

I kan endvidere finde information samt spørgsmål/svar vedrørende 

sundhedsfaglige forhold omkring Corona virus og de seneste nyheder og 

anvisninger fra de danske myndigheder på coronasmitte.dk. 

 

 

Med venlig hilsen  

Tim Zwisler 

http://coronasmitte.dk/

