Forældreinformation marts 2020

8. marts
Kære forældre og elever på Holbergskolen,
Det har næppe undgået nogens opmærksomhed, at der er en verdensomspændende epidemi med
Coronavirus (Covid-19). På Holbergskolen følger vi situationen tæt, men ifølge vores oplysninger er der for
øjeblikket ikke nogen tilfælde af smittede i Dianalund. Det kan der dog hurtigt komme, og vi får dagligt nye
oplysninger fra Sundhedsstyrelsen. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvilket bl.a. indbefatter
nedenstående anbefalinger.
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Der er for indeværende ingen grund til bekymring for jeres børn, og til alt held viser det sig, at børn på
verdensplan faktisk ikke er hårdt ramt af coronavirus. Det er nærmere ældre og mennesker med et
svageligt helbred, der kan være udsat.
Indtil videre har vi på skolen fået foranstaltet, at der er blevet sat spritdispensere op i alle afdelinger,
ligesom vi har bestilt håndsprit til hver klasse, der dog endnu ikke er ankommet. Vi vil i samtlige klasser
desuden tale om hygiejne og om, hvordan man kan mindske smitterisiko generelt.
I det tilfælde, at man som familie hjemkommer fra nogle af de af Sundhedsstyrelsen benævnte
risikoområder, så bedes man kontakte sin læge eller Sundhedsstyrelsens hotline på 70 20 02 33 og følge
lægens anbefalinger. Det kan fx være at opholde sig i hjemmekarantæne. Se evt. på sst.dk/coronavirus.
Lovgivning omkring ulovligt fravær med mulighed for inddragelse af Børne- og Ungeydelsen
Regeringen har vedtaget lovgivning om håndtering af ulovligt fravær på skoleområdet Det betyder, at man
som forældre risikerer at blive trukket i børne- og ungeydelsen, dersom ens barn har mere end 15% ulovligt
fravær i et kvartal. Loven er gældende fra 1. august, men da administrationsgrundlaget i Sorø Kommune
først er kommet på plads her op til det nye år, så er det først her i det nye kvartal af 2020, at der vil blive
indberettet børn med for meget fravær.
Vi kan i fraværsoversigterne se, at der allerede nu er enkelte børn med et fravær på mere end 15 %, hvorfor
disse vil blive indberettet. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at børnene passer deres
skolegang ift. deres faglige og sociale udvikling.

Med venlig hilsen
Skoleledelsen på Holbergskolen

