Nyhedsmail 12.03.2020
Kære alle på de kristne friskoler
Som I alle ved, så står vi i en helt ekstraordinær situation p.g.a. Coronavirus.
Vi må alle sammen gøre det, der er nødvendigt og følge de forskrifter, som vi får fra myndighederne. Jeg er
overbevist om, at I nok skal finde fornuftige løsninger ude på skolerne på de dilemmaer, der opstår.
FKFs generalforsamling på lørdag er selvfølgelig aflyst!

Statsministerens udmelding i aftes indebærer blandt andet alle skoler aktivt bør forberede sig
nedlukning.
Dette indebærer bl.a., at man på skolerne drøfter, om og hvordan man vil kunne fortsætte en
alternativ form for undervisning for skolens elever. Det er vores formodning, at skolen vil blive
mødt med et efterfølgende pålæg om erstatningsundervisning, når situationen normaliserer sig.
Skolens initiativer i forhold til undervisning i perioden, hvor skolen er lukket, vil naturligvis spille
ind på mængden af den undervisning, der skal erstattes efterfølgende.
Alle skoler bør også forberede pasning af børn af de forældre, der varetager særlige funktioner i
samfundet i denne situation, og som ikke selv har mulighed for at skaffe pasning. Her er tale om
børn af forældre inden for bl.a. sygehusvæsenet, ældreplejen etc.
De nye retningslinjer efterlader naturligvis foreningen og skolerne med en række uafklarede
spørgsmål. Vi arbejder i de kommende timer og dage på at skabe så godt et overblik som
overhovedet muligt. Vi vil orientere jer direkte pr. mail ved afgørende nyt og meddelelser fra
ministeriet. Formand Thorkild Bjerregaard er i dag kl. 13 indkaldt til telefonmøde med
ministeriet. Vi håber, at få bekræftet, at det ikke får tilskudsmæssige konsekvenser. Vi vil hurtigst muligt
vende tilbage til skolerne herom.

Såfremt I har særlige spørgsmål eller problemstillinger, er I velkomne til at kontakte sekretariatet i
dets åbningstider. I kan med fordel henvende jer skriftligt på mail på fkf@kristne-fridkoler.dk, så
vender vi tilbage så hurtigt som muligt.
Uddannelses- og daginstitutioner vil kunne finde svar på ofte stillede spørgsmål om coronavirus
på uvm.dk/corona. Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende denne side med
relevant information.
Du kan finde information samt spørgsmål/svar vedrørende sundhedsfaglige forhold omkring
coronavirus og de seneste nyheder og anvisninger fra de danske myndigheder på coronasmitte.dk.

