Info vedr. nedlukning af skoler
Udmelding på Aula 12/3
Nedenfor ses diverse skrivelser, der er udsendt på Aula og på Facebook ift. Covid-19

Til alle forældre med børn i Ebberup Skole og Børnehus

I aftes fik vi meldingen om, at regeringen har besluttet at lukke skoler og dagtilbud fra på mandag. Samtidig
opfordrer regeringen til, at alle så vidt muligt holder børnene hjemme allerede fra i dag, torsdag.
Jeg skal hermed på det kraftigste opfordre alle til at efterkomme regeringens opfordring. Hvis der er nogen,
som har svært ved at finde alternative løsninger for de yngste elever og børn i børnehave/vuggestue, tager
vi naturligvis imod børnene.
I vil senere i dag modtage information om, hvordan nødpasningen i Ebberup bliver organiseret. Jeg håber at
AULA vil være i funktion de kommende uger, så vi kan sikre, at alle får den nødvendige information. Hvis
AULA ikke fungerer må vi henvise til Facebook - Ebberup Skole, Børnehave og Vuggestue, her vil
informationerne så være tilgængelige.
Der er mulighed for at hente bøger og tablets på skolen torsdag og fredag.
Mvh
Peder
______________________________________________________________________________________
Ebberup Skole d. 12-3-2020

Kære elever og forældre!
Som udmeldt fra Assens Kommunes skrivelse er skolen kun åben for nødpasning af 0-9 årige gerne fra i
morgen og i hvert fald fra mandag d. 16-3-2020 foreløbig frem til mandag d. 30-3-2020.
Som der ligeledes står skrevet, skal skolen kende jeres behov for pasning og skolebus i de nævnte dage inden
i morgen fredag d. 13-3-2020 kl. 10.00 således, at vi kan lave et nødberedskab.
Med hensyn til i morgen vil vi gerne vide senest kl. 18.00 i aften, hvem der har brug for pasning – ring til
Karen Lise på tlf. 29402795.
De enkelte klasse–og faglærere vil fra i dag løbende - eller hvis anden besked gives - lægge
undervisningsopgaver ud til eleverne, så hold øje med Aula og Face Book. Opgaverne kan være
netbaserede, være på office 365 eller g-drev – sidstnævnte har eleverne helt styr på.
Hvis eleverne får brug for bøger, hæfter eller deres computer, vil det være muligt at hente dette på skolen i
morgen fredag og sandsynligvis også i de kommende uger – ring evt. inden I påtænker at komme.

Skulle der være behov for at kontakte skolen enten i forbindelse med nødundervisning eller andet træffes vi
på flg. numre:
Peder Haahr 24862042
Karen Lise

29402795

_______________________________________________________________________________________

Kære forælder

I formiddags udsendte Esben Krægpøth, vicedirektør for Børn, Unge og Uddannelse, et brev til alle
forældre om håndtering af Corona-virus i dagtilbud og skoler i Assens Kommune. Vi følger nu op
på dette brev med mere information om, hvordan vi griber situationen an, og hvad vi gerne vil have
dig som forælder til at gøre.

Regeringen har besluttet, at alle dagtilbud, skoler og SFO lukker fra og med mandag den 16. marts
til og med fredag den 27. marts 2020. Det betyder, at du selv skal sikre pasning for dit barn i de
kommende to uger uanset, om barnet går i dagtilbud eller i skole.
Dagtilbud og skoler skal i den forbindelse fra mandag d. 16. marts etablere nødpasning for de 0
– 9 årige.
Nødpasning og nødundervisning er kun for de børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i
den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde
børnene hjemme ikke har andre muligheder.
Det skal du gøre, hvis du har brug for nødpasning
Senest i morgen, fredag den 13. marts kl. 10.00 skal du give besked til Bethina Laugesen,
mailadresse: bemla@assens.dk (Børnehuset) eller Karen Lise andersenmail: kland@assens.dk
(Ebberup Skole)
og oplyse:
•

Barnets navn og alder/klassetrin

•

Hvilke dage og tidsrum I har brug for nødpasning/nødundervisning

Har du ikke brug for nødpasning, behøver du ikke kontakte os.
Undervisningsaktiviteter for skolebørn
Det er Regeringens mål, at elever skal have så meget undervisning som muligt i den periode,
hvor man ikke skal møde fysisk op på skolen. Det er vigtigt, at eleverne får mulighed for at få
undervisning, der hvor de befinder sig, uanset om det er i hjemmet eller på skolen.
Venlig hilsen Peder Haahr

