
 
Kære elever og forældre (særligt på 5.- 9. årgang) 
 
Her følger mere information om næste led i genåbningen, der bl.a. betyder, at 
eleverne fra 5.-9. klasse nu også må møde op på skolen med 100 % fremmøde. Det er 
vi super glade for, og vi ved, at både elever og medarbejdere har set frem til dette.  
 
Vi har modtaget retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet, og der 
arbejdes nu på at blive klar med tilrettede skemaer, justering af undervisning og 
lokaleplanlægning. Vi glæder os til at åbne op for alle elever på mandag den 10. maj.  
 
Det er fortsat en stor del af genåbningsplanen, at skolerne skal tilbyde kviktest til 
elever over 12 år og til personalet. Kommunen arbejder på at få testkapaciteten 
udvidet, så vi hurtigst muligt (senest i uge 20) kan tilbyde to ugentlige kviktest til alle 
fremmødte elever over 12, hvor der er givet samtykke fra jer i Aula. I uge 19 vil der 
være en begrænset testkapacitet, hvilket betyder, at vi ikke kan tilbyde alle elever 
test på skolen, og vi anbefaler derfor, at ALLE elever over 12 år bliver testet inden 
fremmøde på skolen mandag den 10. maj. 
 
Stort set alle klasser vender tilbage til egne klasselokaler, der er dog enkelte klasser i 
ungemiljøet, som vi har placeret andre steder. På den måde skabes der lidt mere luft 
mellem eleverne, og det muliggør endvidere, at hver klasse har eget toilet tæt på. Vi 
har vedhæftet lokaleplanen samt en oversigt over udeområder, og for en god ordens 
skyld har vi også vedhæftet vores genåbningsmanual, der er tilrettet efter de 
gældende retningslinjer.  
 
I kan læse de netop udmeldte retningslinjerne fra Børne og Undervisningsministeriet 
her: 
 
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/maj/210504-generelle-
retningslinjer-for-grundskoler.pdf 
 
Retningslinjerne minder meget om de retningslinjer, vi hidtil har fulgt.  
 
Jeg vil her ridse de overordnede rammer op, som vi skal planlægge efter: 
 

 Eleverne må ikke omgås på tværs af klasser – hverken i undervisningen, i 

pauserne eller i FFO-tiden 

 Klasserne er i ”eget” lokale, hvor den primære undervisning skal finde sted – 

Faglokaler må gerne benyttes men sprittes af før og efter brug 

 Fransk/tysk vil i udgangspunktet fortsat være virtuelt, da eleverne her er 

blandet på tværs af klasser. Eleverne skal således fortsætte med at modtage 

fjernundervisning i tysk/fransk hjemmefra. 

 Valgfag afvikles virtuelt. Vi arbejder på at finde en god løsning for 8. klasses 

valgfag, så fagene kan afsluttes med fysisk fremmøde – nærmere info følger.  

 Idræt foregår klassevis og primært udenfor – der bades ikke efter idræt 
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 Hver klasse har eget toilet og håndvask – der er to klasser i ungemiljøet, der 

deler en håndvask 

 Arrangementer med et primært socialt formål bør aflyses 

 Der er ikke afstandskrav indenfor klassen 

 Elever skal holde mindst en meters afstand til elever fra andre klasser 

 Frem til sommer gælder bekendtgørelsen for nødundervisning (man kan i 

nogen grad afvige folkeskolens krav om fag og timer for at mindske 

smittespredning)  

 Skoledagen med undervisning foregår fra 08.00 til 13.00 for 0.-4. klasse  

 Skoledagen med undervisning foregår fra 08.00-14.00 for 5.-9. klasse 

 FFO’en har normal åbningstid  

 SOL er åben for alle eleverne på 4.-6. årgang   

 Det anbefales, at skolen ved tilrettelæggelse af undervisningen i videst muligt 

omfang tager højde for, at de enkelte elever ikke undervises af flere 

forskellige lærere eller pædagoger, end det er nødvendigt 

 Hver årgang får tildelt et udeområde. Vi har valgt at afvikle forskudte pauser, 

så to klasser på en årgang holder pauser samtidigt 

 Vi har fortsat skærpet tilsyn med eleverne i pauserne  

 Lærere og pædagoger tilbydes kviktest på skolen to gange om ugen   

 Elever over 12 år tilbydes kviktest på skolen to gange om ugen 

 Der skal fortsat være en øget opmærksomhed på hygiejne, afstand og 

rengøring 

 Alle elever på 0.-5. årgang møder ind i tidsrummet kl. 8-8.15 

 Alle elever på 6.-9. årgang møder ind kl. 8 – dette kan ændres, hvis vi oplever 

for megen trængsel 

 Indgang og udgang via havedøren 

 Eleverne må ikke forlade skolens område, med mindre det er efter aftale 

 Forældre og andre besøgende skal bære mundbind indendørs på skolen 

 

 Forældrene skal begrænse deres adgang på skolen 

 Kun symptomfri børn og voksne må møde op på skolen  

 Kontakt skolens ledelse på 72164141, hvis jeres barn konstateres smitte 

med COVID-19 

Klassernes lærere og pædagoger vil orientere jer om indholdsdelen i skoledagen via 
de vante kanaler. I kan tilgå klassens skema via Docendo.  



 
Vi vil som altid gøre vores yderste for at skabe de bedst mulige rammer for jeres børn 
i forhold til trivsel, læring og tryghed.  
 
På vegne af ledelsen 
Gitte Meinert 
 
 
 
 

 


