
 

 

Genåbningsplan, fase 2 for Blicherskolen 

 

 

Planen for 0.-5.årgang og H-klasserne: 

• Planen fra fase 1 fortsætter. 
 

• Bemandingen er uændret frem til d.29.5. Herfra må der forventes ændringer.  
 

• Lokaleændringer efter nedenstående skema.  
Senest fredag d. 15.5. rykker 0.-5. klasse i de nye lokaler, så 6.-9. kan gøre klar senest dagen før 
deres elever starter. Bordene skal opstilles, så der er minimum 1 meter fra næsetip til næsetip. 

Klasser  Personale  Lokaler  Udearealer  
Førskole  Pernille+HTY+JBB  Blækhus   

Områderne fordeles rullende en uge ad 
gangen: 

• Gyngerne + nederste del af 
boldbanen  

• Tarzanbanen + øverste del af 
boldbanen op mod stien  

• Basketbanen, skrammelbanen og 
bålhuset  

• Skolegården 

Førskole  Gitte+Jytte+Vilhelm  Kridthus  
0A  VT+JM +(VL)  29 
0B  CJ + Tan+ (VL)  28 
1A  HB + JL+ PL  31+32 
1B  HH + Martin+MLJ+ 

Anders  
Biologi 

2A  LM + BJ + CP  musik  

2B  EK + MM+ Helle  25 + 27  

3A  HK + Ditte Billedkunst og 
Håndarbejde 

3B  IB + Jakob+ CL  9 + 8  
4A  AL + CB  45+50 Træbanen + ny legeplads ved træbanen  
4B  DS + Bo  43+51 Træbanen + ny legeplads ved træbanen  
5A  JG + Emil  22 Flise området foran B-fløj ved panabanen  
5B  Ne + Li  5  Græsområdet ved ungdomsklubben   
5C  JJ + IP + AØ  B1+B2  Store boldbanen ½ del op mod vejen  
H1  LG + LAA+TJ  Sædvanlige  

lokaler  
Klatrestativ ved Kridthuset  

H2  KK + AB  Klatrestativ ved Kridthuset  
H3  CL + JS  Bakken ved pavillonen + boldbane ½ del over 

mod børnehaven  
H4  HL + GN + (PL)+ (AL 

og KK)  
Bakken ved pavillonen + boldbane ½ del over 
mod børnehaven  

Fokusbånd  UJ + VL 51   
 

 



Planen for 6.-9. vil være som følger:  

• Undervisningen vil være dagligt kl. 8-10 på skolen og herefter fjernundervisning.  
Opstart: 
6.+7. årgang: tirsdag d. 19.5. 
8. årgang: onsdag d. 20.5. 
9. årgang: mandag d. 25.5. 
Frem til undervisningens start på skolen, fortsætter fjernundervisningen uændret.  
 

• Der er 1 primær og 1 sekundær lærer tilknyttet hver klasse. 
Den primære lærer er sammen med klassen i størstedelen af den tid, klassen er på skolen og har 
fortsat hovedansvaret for undervisningen. Den sekundære lærer skal have mindst 2 timer i klassen 
om ugen og skal fortsat give opgaver og feedback. 
På opstartsdagen er primær- og sekundærlæreren sammen om klassen. 
 

• Skema og ringetider er sat ud af kraft, og I planlægger selv efter 
nødundervisningsbekendtgørelsen. Evt. aftaler om faglærernes undervisning og feedback laves 
fortsat internt. 
 

• Udendørsarealer: 6. – 9. årgang får tildelt en bane pr. årgang ved hallen. I koordinerer selv. 
 

• Om morgenen møder eleverne ind på udearealet foran indgangen til B-fløjen. Ingen går ind før kl. 
8.00. 
 
 

• Lokalefordelingen kan I se i nedenstående skema. Bordene skal stilles op, så der er 1 meter 
mellem eleverne (fra næsetip til næsetip). 
 

Klasser  Personale  Lokaler  
 Primær Sekundær  

6A Mi  Bo 10 
6B LJ  LP 12 
7A MC  SL Fysik 
7B PM  LaU B3+B4 
8A Ja  DS B5 
8B HG  KG B6+B10 
8C LaU  SL B7 
9A MH  LP + IP B8 
9B KG  MH+ IP B9 

 

 
 
 
 
 
 
 



• Skolebussen vil køre, så det passer med elevernes mødetid. 

 
• Rengøring og hygiejne  

Der vil naturligvis være fokus på rengøring og hygiejne på skolen.  

Der er ophængt plakater med forholdsregler og instrukser om hygiejne, hosteetikette m.v. ved alle 
indgange.  

Eleverne skal placeres ved borde med 1 meters afstand (fra næsetip til næsetip).  

Eleverne skal møde ind på deres udeareal.  

Der vil dagligt blive gjort ekstra rent. Særligt fokus på håndtag, toiletter, håndvaske o.lign.  

Der er indkøbt håndsprit, som hver voksne udstyres med og forvalter, så vi kan supplere håndvask i 
nødvendigt omfang. Desuden er der indkøbt overfladesprit til flader. 

Ved tegn på sygdom skal børn og voksne blive hjemme.  

 

• Besked til forældrene : 

Der vil når planen er godkendt blive udsendt relevant info til forældrene på Aula.  

Desuden gives besked om, at 6. årgang lejrskole er aflyst. 

 

• Genåbning gradvis  
Dette skal sikre at forberedelse, evaluering og løbende justeringer er mulig, således at fejl og 
uhensigtsmæssigheder kan være grundlag for kvalitetssikring i processen.  
Derfor er der i planen indlagt opstartsmøder, inddragelse af MED-udvalg og skolebestyrelse.  
Den fulde implementering vil være gennemført mandag d. 25.5.  
 

• Møder 

Der aftales møder årgangsvis dagen før eleverne møder ind. Den klasse, som har haft lokalet tidligere, 
vil senest dagen før rykke ud, så det nye team kan ommøblere. Teamet skal: 

 
- aftale med hinanden, hvordan skoledagen organiseres, planlægges og gennemføres.  
- gøre klar i lokalerne.  

 

Der afholdes lærermøde mandag d. 18.5. kl. 14, her vil der være mulighed for at vende den første opstart 
og lave en foreløbig evaluering.  

Denne plan gælder frem til fredag d. 27.5. Herfra vurderer vi om, der skal justeres. 

 

Venlig hilsen Grethe Mortensen, skoleleder 


