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Kære forældre
Så fik vi startet skolen op i fredags, det var dejligt at få elever på skolen igen, her har været alt for
tomt og stille.
Jeg havde i dagene op til genåbningen mange søvnløse nætter, da det var meget vigtigt for
bestyrelsen, personalet og mig, at alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer blev overholdt
samtidig med, at eleverne og forældrene skulle føle sig trygge ved at komme tilbage. Der er brugt
mange dage på at planlægge og organisere en ny skoledag for vores elever.
Takket være forældre har genåbningen af Jinnah International School været perfekt. I har overholdt
afleverings- og afhentningstiderne, og jeres børn har været forberedte på at møde en anderledes
skole, tusind tak for jeres samarbejde.
Ved ankomst til skolen modtager jeg alle elever og hilser naturligvis også på de fremmødte
forældre. Eleverne bliver afleveret ved porten, da ingen forældre kommer ind på skolen. Eleverne
spritter hænder, og går sammen med en lærer hen for at vaske hænder, hvorefter de bliver fulgt til
deres faste plads i et fast klasseværelse. Deres egen lærer sidder i klassen, når eleverne kommer.
Nogle elever går straks i gang med at løse opgaver, mens de venter på, at alle i gruppen er
ankommet. Vores elever kommer på forskellige tidspunkter, så der ikke opstår kø ved porten og
håndvaskene. I klasserne sidder alle elever med to meters afstand. På gangen, i aulaen og på
trapperne er der sat afmærkninger for at visualisere, at man skal holde to meters afstand. Vores
rengøringsassistent er på skolen ml. kl.9.00 og 13.15, hvor han løbende rengør/desinficerer diverse
kontaktflader, toiletter, håndvaske mm. Hver gang eleverne forlader klasseværelset, bliver borde,
stole og øvrige kontaktflader ligeledes desinficeret. Bolde, sjippetove, klatrestativet og gyngerne
bliver også desinficeret. Endelig har vores lærere klare retningslinjer for, hvornår og hvordan vores
elever skal vaske og desinficere hænder, da håndhygiejnen jo spiller en stor rolle mod coronavirus.
Jeg ved at mange af jer, fortsat er utrygge og bekymrede, men vi må nok også indse at corona ikke
vil slippe taget i Verden indenfor en overskuelig fremtid. Jeg håber ovenstående beskrivelse af,
hvordan vi har organiseret skolegangen på Jinnah International School, har givet Jer mod til at
sende jeres børn afsted igen.
Vi arbejder i øjeblikket på, at kunne starte vores skolebus op igen med alle de gældende
forholdsregler. I må gerne skrive til mig, hvis I ønsker at gøre brug af bussen, der må max. være 20
elever.
Undervisningen på skolen er fortsat betegnet som nødundervisning, og jeg synes vores lærere har
lavet nogle spændende forløb, der så vidt det er muligt hænger sammen med de ture der er planlagt

for alle klasser. Alene i denne uge har der været ture til Vallensbæk Strand, Bellahøj Parken,
Vestskoven og endelig Dyrehaven.
Samtlige lærere er på skolen og skal balancere med nødundervisningen på skolen, og
fjernundervisning til de elever fra 0. til 5. klasse, der fortsat er hjemme. Fra
undervisningsministeriet er udmeldingen at prioritering klart er den undervisning, hvor der nu er
tilstedeværelse, altså i skolen. Fra 6. til 9. klasse kører nødundervisningen uændret. Jeg tror, vi alle
venter med spænding på, hvad statsministerens plan er fra den 10. maj.
I aften starter ramadanen, det bliver en meget anderledes ramadan for jer, da I jo desværre ikke har
mulighed for at deltage i bøn i jeres moske, samt mødes med familien og bryde fasten. Trods dette,
sender jeg de bedste tanker til jer og jeres familie - med ønsket om en god ramadan.
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