
  

Den   5.   februar   2021   

Kære   forældre   

Vi   er   nu   klar   med   en   plan   for   genåbningen   af   Balletskolen   for   0.   -   4.   klasse   mandag   den   8.   februar.   Vi   
har   taget   udgangspunkt   i   retningslinjerne   fra   Sundhedsstyrelsen,   Undervisningsministeriet   og   
Friskoleforeningen.      

Vi   er   jo   allesammen   ved   at   være   ret   rutinerede   i   Corona-restriktionerne,   men   vi   vil   alligevel   bede   jer   
læse   brevet   grundigt   igennem.   Hvis   I   efterfølgende   har   spørgsmål,   så   er   I,   som   altid,   velkomne   til   at   
ringe   eller   skrive   til   os   (Tom:   50542007,    eller   mail   post@kglteater-odense.dk).      

Vi   har   prøvet   at   være   så   præcise   som   muligt,   så   I   kan   føle   jer   trygge,   men   måske   er   der   noget,   vi   har   
overset,   eller   som   vi   har   glemt   at   skrive   til   jer,   så   henvend   jer   gerne   -   vi   vil   opfatte   jeres   henvendelse   
som   en   hjælp.      

  
Det   bliver   skønt   at   få   børnene   tilbage   på   skolen,   vi   glæder   os,   og   vi   indretter   os   på   bedste   
corona-opmærksomme   vis!     
  

Inden   børnene   møder   på   mandag   vil   vi   kraftigt   opfordre   jer   til   at   lade   jeres   barn    PCR-teste ,   så   de   
møder   med   en   frisk   og   negativ   test.   Personalet   testes   ligeledes   inden   mandag,   og   testes   derefter   en   
gang   ugentligt.    Vi   opfordrer   til   at   ALLE   elever   testes   igen   inden   de   møder   efter   vinterferien.   
  
  

Generelt:     
  

- Eleverne   bliver   delt   således,   at   klasserne   ikke   blandes.   Gartneriet   vil   holde   til   i   stueetagen   og   
3.-4.   klasse   på   1.   sal.   

  
- Eleverne   behøver   ikke   have   fokus   på   afstand   til   hinanden   indbyrdes   i   klasserne,   de   må   være   

sammen   som   børn   nu   er   sammen   
  

- Hver   klasse   har   så   få   lærere   som   muligt,   og   lærerne   holder   så   vidt   muligt   to   meters   afstand   til   
børnene   -   dog   kan   det   være   nødvendigt   med   mindre   afstand   i   undervisnings-   og   
omsorgssituationer     
  

- Vi   a�older   forskudte   pauser,   så   vi   mindsker   muligheden   for   at   børnene   er   sammen   på   tværs   af   
klasserne     
  

- Forældre   og   andre   besøgende   skal   anvende   mundbind   eller   visir   indenfor   på   skolen,   SFO,   
herunder   fx   i   forbindelse   med   aflevering   og   a�entning   -   vi   beder   dog   om   at   aflevering   og   
hentning   så   vidt   det   overhovedet   er   muligt   foregår   uden   at   forældre   kommer   ind   på   skolen   
  

- Hver   klasse   benytter   “eget”   toilet.      
  

  
SFO   og   Morgen   SFO   
Morgen   SFO:    7.00   -   8.00     

SFO:   12.30   -   17.00   (fredag   12.30-16.00)   

Der   er   tilbud   om   pasning   i   SFO   og   Morgen   SFO   for   de   børn,   der   er   meldt   ind.   Vi   har   dog   brug   for   jeres   
hjælp.   Ved   behov   for   pasning   i   SFO   eller   Morgen   SFO   er    tilmelding   påkrævet    senest   dagen   før   kl.   
16.00.   Hvis   I   kender   jeres   behov   for   pasning   for   en   længere   periode,   må   dette   meget   gerne   meldes   ind.   
Skriv   til   Tom   på    td@kglteater-odense.dk    eller   sms   på   50542007.   Dette   for   at   sikre   den   rette   bemanding   
og   planlægning   af   rengøring   på   skolen.      
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Aflevering   af   børn   
Alle   børn   afleveres   i   skolegården,   dvs.   ingen   forældre   går   ind   på   skolen   eller   dansesale.   

Forældre   må   ikke   opholde   sig   længere   tid   i   skolegården,   dvs.   aflevering   af   børnene   skal   ske   så   hurtigt   
som   muligt.   Sørg   for   at   vise   hensyn   til   hinanden   og   holde   god   afstand.      
Når   I   møder   ind   om   morgenen   er   proceduren:   Husk   at   holde   afstand   og   ikke   at   samles   i   grupper.   

1. Først   sprittes   der   hænder   indenfor   hoveddøren.   
2. Hænder   vaskes   indendørs   ved   de   tildelte   klassehåndvaske,      

Aflevering   til   morgen   SFO     
Børn   afleveres   til   Eleni.   Send   børnene   ind   ad   hoveddøren   og   kald   evt.   på   Eleni.   Børnene   spritter   
hænder   af   lige   inden   for   hoveddøren.   Vi   gør   alt,   hvad   vi   kan   for   at   sikre   at   tøj   hænges   på   plads,   og   
hjælper   barnet   med   at   vaske   hænder.     

Undervisningen     
Det   almindelige   skoleskema   bortfalder,   og   vi   underviser   fortsat   efter   
nødundervisningsbekendtgørelsen.   

Vi   har   fordelt   de   voksne   i   teams   omkring   deres   klasser,   så   der   kommer   så   få   voksne   som   muligt.   Vi   
underviser,   så   teamet   vil   variere   undervisningen   og   inddrage   så   mange   fag   som   muligt.   

Teamet   planlægger   undervisning   og   aktiviteter,   og   vi   vil   være   en   del   udenfor   –   selvfølgelig   a�ængigt   
af   vejret.   

Leg   og   omsorg   
Børnene   kan   lege,   som   børn   nu   leger   uden   extra   opmærksomhed   på   afstand.   Vi   vil   være   meget   ude,   
så   husk   det   varme   tøj.   

Vi   vil   passe   børnene   på   samme   måde,   som   vi   plejer   –   måske   ikke   med   krammere,   men   med   omsorg   og   
nærvær.   Hvis   der   er   brug   for   at   komme   tæt   på   barnet   for   at   trøste,   sætte   plaster   på   osv.   så   gør   vi   
naturligvis   det   og   sørger   for   håndvask   i   forlængelse   af   det,   både   for   barnet   og   den   voksne.   

Håndvask   &   desinfektion     
Når   man   går   ind   på   skolen   skal   man   som   det   første   vaske   spritte   hænder   lige   indenfor   hoveddøren.   
Der   er   også   mulighed   for   håndvask   -   dette   sker   ved   den   vask,   der   er   tildelt   den   enkelte   klasse.     

Vi   vil   gerne   opfordre   jer   til   at   øve   håndvask   med   jeres   børn   inden   de   starter   i   skole,   se   meget   gerne   
filmen   nedenfor   i   linket.   Vi   vil   hjælpe   de   yngste   elever   i   løbet   af   skoledagen,   og   vi   vil   være   meget   
opmærksomme   på   at   alle   vasker   hænder   inden   madpakker,   efter   at   have   været   ude,   efter   toiletbesøg   
m.m.   Tal   meget   gerne   med   jeres   børn   om   disse   retningslinjer,   så   de   er   så   godt   forberedte   som   muligt.      

Se   eller   gense   gerne   denne   film:    https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/film_vask_haender   

Praktiske   informationer     
Alle   børn   møder   omklædt   i   dresscode   og   overtrækstøj   hver   dag.   Dette   tøj   beholdes   på   hele   dagen,   da   
der   IKKE   er   mulighed   for   omklædning   (dette   ifølge   corona-restriktioner).      

Vi   vil   opholde   os   en   del   ude,   og   det   er   derfor   meget   vigtigt   at   alle   har    tøj   med   efter   vejret    (varmt   tøj,   
varme   støvler,   regntøj,   gummistøvler   m.m.).   

Vi   lufter   meget   ud   i   klasserne,   så   måske   det   er   rart   at   have   en   ekstra   trøje   klar,   hvis   det   bliver   lidt   koldt   i   
lokalet.      
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Skoletaske   /   Tasker     
For   alle   elever   er   der   mulighed   for   at   opbevare   taske   med   tøj   til   udenfor,   regntøj,   støvler,   gummistøvler,   
ekstra   tøj.   Skoletasken   skal   med   hjem   hver   dag.     

Håret   
Er   altid   opsat,   og   ingen   smykker.     

Madpakken   
Madpakken   kan   ikke   komme   i   køleskab,   så   vi   vil   anbefale   jer   at   pakke   den   med   et   fryseelement,   så   den   
kan   holde   sig   kølig.   Sørg   for   at   have   en   god   stor   madpakke   med   som   kan   dække   hele   dagen.   Eleverne  
har   ikke   mulighed   for   at   dele   mad   mellem   hinanden.   Sørg   også   for   at   have   en   drikkedunk   med.     

Skolemælk   
Er   klar   igen   fra   uge   8.   Det   er   personalet   omkring   eleverne,   der   står   for   at   hente   og   dele   mælk   ud.   

Penalhus   
Der   skal   medbringes   et   veludstyret   penalhus   med   blyanter,   tusser,   saks,   lim   osv.   er   vigtigt   –   da   vi   prøver   
at   mindske   brugen   af   vores   ”dele-grej”   aht.   smittefaren.   Eleverne   bør   heller   ikke   låne   af   hinanden.   

Legetøj   
Må   ikke   medbringes   hjemmefra.     

Ipads/computer   
Spirer   og   0.   klasse   skal   ikke   medbringe   iPads   eller   computer.   1.   og   2.   klasse   har   chromebooks   på   
skolen.   3.,   4.   klasse   medbringer   hjemmefra.   Husk   at   lade   op   hjemmefra   og   medbring   gerne   en   oplader.   

Fødselsdag   i   klassen   
Der   er   mulighed   for   at   fejre   fødselsdag,   og   deles   der   en   lille   ting   ud   i   klasserne,   skal   det   være   enkeltvis   
indpakket   (og   købt,   ikke   hjemmelavet).      

Læsebog   
  Hvis   du   går   i   1.-   4.   klasse   skal   du   huske   at   medbringe   en   læsebog   hjemmefra.  

Smitte/sygdom   
Hvis   et   barn   viser   tegn   på   corona,   skal   det   holdes   hjemme,   og   vi   beder   om   at   jeres   barn   testes.    Hvis   
sygdomstegn   opstår   i   skoletiden,   bliver   barnet   ringet   hjem   med   det   samme.   Eleven   skal   blive   hjemme   
ihht.   de   korrekte   retningslinier   fra   myndighederne   -   dette   a�ænger   af   hvilket   corona-variant   man   er   
syg   med.     

Vi   skal   have   besked   fra   jer,   hvis   der   er   sygdom   i   jeres   hjem,   så   vi   kan   orientere   resten   af   
gruppen/klassen.   

Børn   skal   blive   hjemme,   hvis   de   kommer   fra   hjem   med   COVID-19   smitte.   I   tvivlstilfælde   opfordrer   vi   til   at   
I   søger   a�laring   hos   egen   læge.   

Rengøring   
Vi   gør   rent   efter   Sundhedsstyrelsens   retningslinjer.   

- fortsættes   -   
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Lokaler   og   fordeling   af   personale      
Vi   bestræber   os   på   at   børnene   i   morgen   SFO   og   SFO   deles   således,   at   man   går   i   SFO   med   de   samme   
børn   som   man   går   i   skoleklasse   med.      

Vi   vil   gøre   vores   bedste   for   at   sikre   en   god,   sjov   og   tryg   skoledag.     

Vi   glæder   os   meget   til   at   se   jer   alle!   

Mange   hilsner   

Personalet   på   Balletskolen   
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Klasse    Mødetidspunkt    Ansvarlig    Lokale   

Morgen   SFO    7.00   -   8.00    Eleni/Henrik    SFO   lokale   /   3.-4.   klasselokale   

SFO    12.30   -   17.00   
(fredag   12.30   -   
16.00)   

Lene/Tom/   
Eleni/Henrik   

SFO-lokaler   i   stueetage   /   3.-4.   
klasselokale   /   udendørs   

Førskole    8.00   -   12.15    Tom      SFO   lokale   

0.-1.-2.    8.00   -   13.15   /14.00    Mette/Gitte/Line   Stueetagens   lokaler   /   dansesal   

3.-4.    8.00   -   14.00    Rikke   Leth   /   
Charlotte   K/l   
Mads   (virtuelt)   

Første   sal   /   dansesal   
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