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Kære medlem  
 

Coronasituationen  

Restriktionerne i forbindelse med Corona rammer nu også Greve med en delvis ned-

lukning. 

Det betyder for skolerne følgende. 

• Eleverne fra og med 5. klasse hjemsendes til fjernundervisning. Hjemsendel-

sen gælder fra på onsdag den 9. december. 

• Det anbefales, at lærere ikke skal undervise for mange forskellige klasser. Igen 

for at undgå smitterisiko. 

• Hjemsendelsen gælder til den 3. januar 2021. Der skal ske en langsom opstart 

frem mod den 10. januar 2021, så skolerne kan indrette sig efter eventuelle 

retningslinjer for genopstarten. Man kan altså ikke åbne skolerne igen den 3. 

januar 2021, hvis ikke skolen er klar til at følge restriktionerne. 

• Socialt eller pædagogisk sårbare elever skal fortsat i skole. Det gælder også 

elever, der har brug for ekstra hjælp i undervisningen.  

• Specialskolerne og specialklasserækkerne i Greve bliver ikke sendt hjem, men 

der skal selvfølgelig tages de nødvendige forholdsregler. 

• Idræt må gerne gennemføres, men frarådes. 

Det er blevet understreget fra undervisningsministeren, at det ikke er hjemsendelse 

til tidlig juleferie, men til fjernundervisning ind til den normale dato for juleferien 

indtræffer. 

Både fjernundervisning og undervisning for eleverne 0-4 klasse er nødundervisning, 

som vi også havde i foråret. Eleverne må ikke undervises på tværs af klasser. Der må 

ikke spises på fællesarealer. Der skal være særlig fokus på afstand, håndvask og ren-

gøring. 

Vi er i løbende og tæt dialog med skolecentret, så vi skal selvfølgelig nok holde jer 

orienteret, når og hvis, der er nyt. 

I må meget gerne stille spørgsmål til os, enten på mail eller via jeres TR, så vil vi 
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forsøge at svare, så godt og hurtigt vi kan. 

Det er vigtigt, at vi stadig passer på hinanden. Det er hårdt med den usikkerhed vi 

lever i. Så gør hvad I kan for at hjælpe og opmuntre hinanden i en anderledes tid. 

 

Tina Beck-Nilsson 

Formand  

 


