LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse

Luxembourg, le 30 juin 2020
REÇU
Par AIff Christian, 13:43, 30/06/2020

Monsieur le Ministre aux Relations avec
le Parlement
Service central de Législation
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg

Concerne : question parlementaire n‘ 2304 de Monsieur le Député Fernand Kartheiser

Monsieur le Ministre,

j'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la réponse commune, des ministères impliqués, à la
question parlementaire posée par l'honorable Député Fernand Kartheiser.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma parfaite considération.

Claude Meisch
Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Gemeinsam Ântwert vum Minister fîr Educatîoun, Kanner a Jugend a vun der
Gesondheetsministesch op d'parlamentaresch Fro Nr. 2304 vum honorabelen Hâr Deputéierte
Fernand Kartheiser

Ad 1)
Wéi den honorabelen Deputéierte schonns a senger Froestellung undait, ënnerlait d'Gestioun vun de
Schoulhaiser am Fondamental de Gemengenautoritéiten. Am Austausch mat de Gemengen a
besonnesch
mam
Syvicol
gouf
ëmmer
d'Wichtegkeet
vum
Lëften
ënnerstrach.
D'Gemengenautoritéiten sinn sech dâers bewosst an wàerten hir technesch Dëngschter ugewisen
hunn, fir reegelméissegt Lëften ze suergen. Dat bedeit awer net onbedéngt, datt d'Léierpersonal
alléguer d'Schlëssele kritt, fir jidder Fënster opzemaachen. D'reegelméissegt Lëften an dat allgemengt
Sécherheetskonzept vun der Schoul mussen ënner een Hutt bruecht ginn.
Ad 2)
Dat, wat den honorabelen Deputéierte beschreift, war déi grouss Erausfuerderung bei der
Organisatioun vun der Reouverture vun de Schoulhaiser de leschte 25. Mee. Am Verglach zu dem Défi
deen Ament ass déi Situatioun vun engem zousatzieche Kand liicht duerch eng gutt
Zesummenaarbecht Gemeng-Schoul-Schouldirektioun ze léisen. An deem Kontext ass et égal, op déi
nei Schülerin oder den neie Schüler innerhalb Lëtzebuerg geplënnert ass oder aus dem Ausiand kënnt.
Ad 3)
D'Divisioun vun der Schoulmedezin vun der Gesondheetsdirektioun ass virbereet op déi nachst
Rentrée scolaire. Wann d'Evolutioun vun der Covid-19-Pandemie weiderhi favorabel bleift, da kënnen
d'Aktivitéite vun der Schoulmedezin nees gemaach ginn am selwechten Ëmfang wéi virun der
Pandemie. Am Fall vun engem Zouhuele vun den Covid-19 Infektiounen, waert d'Schoulmedezin hir
Aktivitéiten upassen un d'Ufuerderunge vum Infektiounsschutz. An deem Fall waerten d'Aktivitéiten
awer ageschrankt sinn. Déi Kanner, déi als Primo-arrivants opgeholl ginn, waerten awer op jiddwer
Fall kënne systematesch vun engem Schouldokter ënnersicht ginn iert si ageschoult ginn.

