Til forældre til børn på Fjordlandsskolen

Dato 12. marts 2020

Hermed modtager I information om situationen vedr. COVID-19 i
forlængelse af Statsministeriets m.fl. udmeldinger.
Som udgangspunkt skal I, forældre, holde jeres børn hjemme indtil videre frem
til og med fredag den 27. marts.
Det betyder at alle planlagte aktiviteter og møder i ovennævnte periode
foreløbigt er aflyst. I vil blive orienteret af mødeindkalder om nyt møde.
Skolen etablerer et nødberedskab for perioden. Nødpasning afvikles på afdeling
Skibby, blok 11 og er åbent i den normale SFO/skoletid.

FJORDLANDSSKOLEN -

Telefon 47 35 21 20

Nødpasning er primært for elever af forældre der varetager samfundskritiske
funktioner samt forældre der af anden årsag ikke kan undværes i deres
jobfunktioner.
Nødpasning er som udgangspunkt for børn fra 0.-3. klasse. Skulle der være
behov for nødpasning skal I tage kontakt til skolens mail
Fjordlandsskolen@frederikssund.dk
Der vil ikke være nødpasning for elever 7.-9. klasse.
Ved akut opstået behov for nødpasning, kan Skibby, blok 11 kontaktes på 47 35
21 45.
Hvis I har brug for at hente undervisningsmateriale på skolen, skal I aftale dette
med jeres børns lærerteam.
Klasselærerne er tovholder på forskellige kontaktplatforme til de enkelte klasser
– alle lærere er ansvarlige for at facilitere undervisning online i et omfang, som
står mål med den undervisningstid, som eleverne ikke kan modtage på skolen.

fjordlandsskolen@
frederikssund.dk
CVR-nr.: 29 18 91 29

Bank 4319-3430270303

Åbningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag

08.00 - 15.00
08.00 – 15.00
08.00 - 15.00

Torsdag 08.00 - 15.00
Fredag 08.00 - 15.00

Skole/hjem-samarbejdet intensiveres for at kunne gennemføre
undervisningsaktiviteter, og det forventes at medarbejderne vil være i tæt
kontakt med forældre/elever, samt stå til rådighed for hjælp og vejledning
ift. de opgaver eleverne skal lave hjemme.
Vores temauge i uge 14 udskydes – vi melder ud senere, hvornår ugen
gennemføres.
Der vil hver dag i uge 12 og 13 være ledelse til stede på afdeling Skibby i hele
eller dele af dagen – vi vil være i administrationen i blok 7. Vi kan i perioden
kontaktes på tlf.nr. 47 35 21 21 eller via AULA.
I bedes holde jer orienteret på AULA løbende.
Med venlig hilsen
Klaus Bertelsen
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