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Allerød Rådhus

Nyhedsbrev til forældre på skole- og dagtilbudsområde
Kære forældre
Jeg håber, at I og jeres børn havde en rigtig god efterårsferie til trods for
Covid-19 og de restriktioner, som vi alle er underlagt. Det har været dejligt
at få børnene og de unge tilbage igen, få talt om deres oplevelser og
komme i gang med dagligdagen efter ferien.
Covid-19 har fortsat godt fat i Allerød. Aktuelt har vi 25 smittetilfælde i
kommunen, hvilket giver en incidensfaktor på 98. Stort set alle kommuner i
landet er over den bekymringsgrænse på incidensfaktor, som er fastsat af
Styrelsen for Patientsikkerhed. Bekymringsgrænsen går ved en
incidensfaktor på 20. For 3-4 uger siden toppede vi med en incidensfaktor
på 133, så gik det drastisk ned igen og nu er vi altså på vej op igen. Et
billede, som er ganske genkendeligt set i relation til den nationale tendens.
Vi har således i sidste uge håndteret 3 smittetilfælde på Kratbjergskolen,
Afdeling Engholm, hvor vi har sendt 3 klasser på hhv. 4., 6. og 7. årgang
hjem samt to valghold. I tilknytning hertil har vi hjemsendt 13
medarbejdere. Det gælder fortsat for alle de smittetilfælde, vi har haft
blandt børn, at der endnu IKKE er sket en spredning på skoler og dagtilbud.
Det samme billede bekræfter vores nabokommuner, hvilket således vidner
om at de gældende restriktioner på skoler og dagtilbud virker og minimerer
smittespredningen.
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke jer for opbakningen i
dagligdagen og rose jeres børn og unge for den måde, som de håndterer
dagligdagen på. Langt, langt de fleste er super gode til, at overholde
retningslinjerne – det er rigtig godt.
I fredags afholdt Statsminister Mette Frederiksen pressemøde, hvor en
række restriktioner blev forlænget og nye restriktioner, anbefalinger og
mulige handlinger kom til. Vi har nu haft tid til gennemgå disse og vil
hermed informere jer om, hvad det betyder på skole- og
dagtilbudsområdet.
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Det er vores umiddelbare vurdering, at de nye restriktioner har relativ lille
indflydelse på den dagligdag som I, jeres børn og unge og vores
medarbejdere navigerer i aktuelt.
Forsamlingsforbuddet gælder ikke i skoler og dagtilbud, hvilket betyder, at
faglige arrangementer fortsat kan gennemføres. Det understreges dog
endnu engang, at alle sociale arrangementer bør aflyses. Dette gælder
arrangementer som Allerød Kommune står for, men anbefalingen gælder
også sociale arrangementer, som I som forældre står for. Det håber jeg, at I
vil bakke op omkring. Vi gennemfører fortsat forældremøder, skole-hjem
samtaler, faglige ture mv. og sørger selvfølgelig for, at alle anbefalinger om
afstand, værnemidler mv. overholdes.
Én af de ting som kan betyde en ændring i hverdagen er, at der nu åbnes
op for, at medarbejdere må bære visir i skoler og dagtilbud. Det er op til
den enkelte medarbejder og derfor vil I kunne opleve medarbejdere som
bærer visir i den kommende periode. Vi taler selvfølgelig med børnene og
de unge om det således, at de ikke bliver bange eller bekymret.
Vi ved, at der pt. pågår yderligere fortolkning nationalt af de restriktioner
og anbefalinger, som statsministeren lancerede i fredages. Kommer der
nye fortolkninger, som har indflydelse på jeres børns dagligdag, vil vi
naturligvis informere herom.
Endnu engang tak for jeres opbakning. Lad os sammen komme så godt
igennem Covid-19 som muligt.

Med venlig hilsen
Dorthe Lund Nielsen
Skole- og Dagtilbudschef
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