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Kære medarbejdere og ledere i vores skoler og fritidstilbud
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Vi er sikre på, at I - akkurat som eleverne - glæder jer til mandag,
hvor skoler og fritidstilbud genåbner for 0.-4. klasse. Efter en lang
periode, hvor I har ydet en kæmpe indsats med fjernundervisning,
nødpasning, digitale fritidsaktiviteter m.m., skal I nu i gang med en
ny, vigtig opgave: At få børnene godt tilbage i klassen og fritidstilbuddet.
Vi vil gøre alt for at sikre jer trygge rammer. Derfor er vi glade for, at
Børne- og Ungdomsforvaltningen har indgået aftale med Falck om
tilbud om kviktest til medarbejdere og ledere i skoler, KKFO’er og fritidscentre. Allerede i den kommende uge - uge 6 – rykker Falck ud
og begynder testarbejdet hos jer.
Aftalen om kviktest omfatter medarbejdere i skoler, KKFO og fritidscentre samt nødpasning med fremmøde for elever i 5.-10. klasse.
I bliver tilbudt test to gange om ugen. Testen foregår på skolen og vil
som udgangspunkt finde sted i arbejdstiden eller umiddelbart før
eller efter. Medarbejdere på fritidscentre vil blive testet på en skole i
deres nærområde.
Kviktesten er gratis og frivillig, og vi håber, at mange af jer vil gøre
brug af tilbuddet. Testen er et vigtigt værktøj til at bryde potentielle
smittekæder hurtigt, og dermed også et væsentligt element i den begrænsede genåbning, som sker ved at åbne skolerne igen for 0.-4.
klasse.
Kommunerne fik af regeringen tildelt opgaven med at kvikteste onsdag i denne uge, så der er virkelig blevet arbejdet på højtryk for at
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finde en god løsning. Den konkrete organisering af test på jeres arbejdsplads bliver I informeret om i de kommende dage.
Akkurat som før jul vil der, når skolerne genåbner, være ekstra fokus
på hygiejne og rengøring, ligesom der gælder en række retningslinjer, som også er med til at sikre de trygge rammer.
Vi ønsker jer alle en rigtig god ’første skoledag’!
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