
Fase 2 

Genåbning af Assentoftskolen – hvordan? 

Mandag den 18. maj vender resten af personalet tilbage til Assentoftskolen. 

Det er fortsat vigtigt at være meget opmærksom på smittefare. Der er derfor følgende retningslinjer: 

Personalets tilbagevenden: 

● Der afholdes fortsat videomøder i det omfang det er muligt. Fysiske møder begrænses fortsat. Når 
der afholdes fysiske møder, er der stor opmærksomhed på afstandskrav (1 meter), hygiejne samt 
udluftning 

● Personalet vender senest mandag den 18/5 kl. 10 tilbage til egne forberedelseslokaler. Hvis pladsen 
føles for trang (afstandskrav eller fornemmelse) findes løsninger. Søg hjælp hos ledelsen, hvis det 
ikke kan løses i teamet.  

● Hvis du af en eller anden grund (helbred eller andet) ikke kan møde op på skolen eller er i tvivl om 
du kan, skal du fortsat hurtigst muligt i dialog med CA om dette. Det er vigtigt, at vi har et 
fuldstændigt overblik over, hvem vi kan trække på. 

● Sygdom meldes til 5MS (3057 0688) mellem 6.45 og 7.00.  
● Personlige pauser afholdes fortsat gerne udendørs eller i forberedelsesrummet. Sørg for at lave 

aftaler om, hvordan det bedst muligt kan fungere. Pauser afholdes også med god afstand.  
Fra mandag den 18/5 kl. 10 kan personalerummet også benyttes (husk afstandskrav og god 
hygiejne). 

Husk at alle disse tiltag er for at passe på jer. Se også vedhæftede filer. 

Fase 2 skoledel: 

Boblen og 0. – 5. årgang fortsætter nødundervisningen kl. 8-13 på samme måde som i de seneste uger, dog 
rykker 2. årgang tilbage til egne lokaler. 4. og 5. årgang indskrænker sig, så der er plads til 6. årgang.  

Der er enkelte ændringer i retningslinjerne. Se vedhæftede filer. Bemærk især retningslinjer for afstand og 
hygiejne. Der er lempede krav til gruppedannelser og udeundervisning. 

Eleverne fra 6. - 9. årgang starter tirsdag den 19/5 kl. 9.  

Tirsdag den 19/5 og onsdag den 20/5 er eleverne fra 6. – 9. årgang kun i skole i tidsrummet 9 - 12.  

Fra mandag den 25/5 forlænges skoledagen til 9 - 14. 

Der er lavet aftaler vedr. bustransport. Bemærk, at der er to kørselsrunder.  

Der har på nogle årgange været gode erfaringer med ”rullende mødetid”, så eleverne kunne møde  ind i  

tidsrummet 7.50 til 8.30. Denne model overvejes også til 6. til 9. klasserne (8.50 til 9.10). Drøftes mandag 
den 18/5. 

Det normale skema er fortsat sat ud af drift. Klokken ringer ikke. Lærerne planlægger dagene, så de 
tilknyttede medarbejdere både har ansvar for undervisning og tilsyn med årgangen i hele tidsrummet. 
Planlæg fortsat gerne så mange aktiviteter som muligt udendørs og forskudte pauser for eleverne.  

 

 



Bemanding: 

Det har været nødvendigt at justere bemandingsplanen på enkelte årgange 

Vi har været heldige at have hjælp fra medarbejdere fra ”Jobbanken” Denne hjælp forventes at ophøre i 
løbet af de nærmeste dage eller uger. Vi har endnu ikke hørt nogle endelige slutdatoer. 

Boblen: Boblepersonalet (2JO og 2SS har tilknytning til 3. årgang indtil 25/5),  8JM tilknyttes (12), ny 
studerende (Frederik) pr. 1/6. 

0a + 0b (55 elever): BT(25), HM(25), HS(25), 2MG (12) 2HP(13), Mia (efter behov) 

1a+1b+1c (68 elever): CØ(25), GB(25), IL(23), KR(24), 2AK(11), 2KO(10), 2ME(11), Lasse (efter behov) 

2a+2c+2c (62 elever): BA(25), BE(25), JL(25), KA(25), 2CK(12), 2JE(14), Esben (til 1/6), 3JC (efter behov), 2HP 
udlånt til 0. årgang 

3a+3b+3c (61 elever): JA(19), KV (25), LM (25), TL(25), 2JO tilknyttes Boblen pr 25/5, 2SS tilknyttes Boblen 
pr. 25/5. MS tilknyttes 6. årgang pr. 18/5 

4a+4b+4c (78 elever): AB (kun fjernuv. til 27/5), vikar for AB (25), LB(15 ma, ti og to (dog ons i uge 21)), LS 
(20, 4 dage), MA(21), ML(25), RM(5), TT(25) ,8JM tilknyttes Boblen 

5a+5b+5c (66 elever): AN(25), KD(25), RS(25), TO(25) 

6. årgang (70 elever): KW(25), LI(25), LS (5, 1 dag), LW(25), MS(19) 

7. årgang (78 elever): AJ(20), BI(20), HY(20), LF(25), MR(20) 

8. årgang (48 elever): BY(24), HE(16), JK(25), KG(14) 

9. årgang (75 elever): HR, IK, MF, MP, TS (timetal optælles) 

Fordeling af lokaler: 

Klasserne er i egne lokaler med tilhørende holdrum og fællesrum. 

2. årgang kan benytte musiklokalet på Rabalderstræde 

6. årgang kan benytte sekstanten 

7. årgang kan benytte cafeteriet og toiletter i Assentofthallen samt en af hallerne  (aftales med Inge Råby 
(2149 8086)) 

8. årgang kan benytte dr. gym 

9. årgang kan benytte pi. gym  

Der må fortsat ikke benyttes andre lokaler.  

Lokaleplanen opdateres, så det fremgår, hvilke indgange og toiletter de enkelte årgange skal benytte. 

Fordeling af udearealer: 

Gældende for førskolegruppe-0.årg.-1 årg.2. årg. og 3årg.:Den eksisterende zoneopdeling fortsætter. 

Fordeling af udearealerne til 4. -9. årgang færdiggøres mandag den 18/5 

 

 



Forberedelse til genåbning af skoledel: 

Inden eleverne kommer, skal teamet have gjort klar. Alle planer lægges i Google drev i mappen 
“Nødundervisning”. På den måde sikrer vi, at eventuelle vikarer nemt kan få adgang til planerne. 

Der planlægges en skoledag for eleverne, hvor der veksles mellem nødundervisning og pauser. Eleverne 
skal have pauser på skift, så vi undgår, at mange elever samles på et sted.  Der skal være skærpet opsyn 
med eleverne under pauserne, så anbefalingerne om afstand og god hygiejne overholdes. Det indskærpes, 
at der ikke må være hverken pause- eller undervisningsaktiviteter på tværs af klasserne. 

Teamet planlægger desuden: 

Hvordan instrueres eleverne i god håndhygiejne? 

Hvordan fordeles tilgængelige håndvaske og toiletter? 

Hvor skal der opsættes plakater om håndvask? (kan afhentes på kontoret) 

Hvordan orienteres eleverne om, hvilken indgang de skal benytte, og hvor de skal gå hen? 

Hvilke materialer kan benyttes? 

m.m.m. 

SFO/førskolegruppe: 
Vi fortsætter i fase 2 stort set som nu med få ændringer, men bevæger os mere frem mod mere ”normale 
tilstande” igen. 

- Aktiviteterne er fortsat organiseret, så børnene er tilknyttet faste grupper af børn og voksne. 
- Det vil ikke i alle tilfælde være muligt, at grupperingen i SFO/førskole kan være den samme som i 

skolen, og børn og personale  kan desuden samles på tværs fx.i  pasning i ydertimerne/ferie. (På 
skoledage er dette relevant i tidsrummet mellem kl. 06.30-08.00 og kl. 15.30-17.00.) 

- Der er en generel anbefaling om 1 m. afstand “fra næsetip til næsetip” (eksempelvis ved 
bordopstillinger). Der vil være aktiviteter/situationer, hvor anbefalingerne om 1 m. afstand ikke kan 
efterleves i SFO/førskolegruppen - som Sundhedsstyrelsen beskriver ved  trøste- situationer og ved 
børns leg ude og i frikvarter. 

- Vi fortsætter med opdeling i legezoner udendørs opdelt i årgange. 
- Der er fortsat fokus på øget rengøring, og på at følge de anbefalede retningslinjer med fokus på 

hygiejnen, hvor der foretages håndvask og afvaskning af legesager løbende. 
- De enkelte enheder har fortsat fast tilknytning til de samme lokaler (opdeling) som i fase 1. 

Juniorklubben: 

- Vi genåbner Juniorklubben med fokus på grupper med årgangstilknytning i tidsrummet kl. 13-17 
hver ugedag. 

- Fastansat personale tilknyttes i Juniorklubben. 
- Der er en generel anbefaling om 1 m. afstand “fra næsetip til næsetip” (eksempelvis ved 

bordopstillinger). Der vil være aktiviteter/situationer, hvor anbefalingerne om 1 m. afstand ikke kan 
efterleves i Juniorklubben - som Sundhedsstyrelsen beskriver ved børns leg ude og i frikvarter. 

- Der er fortsat fokus på øget rengøring og på at følge de anbefalede retningslinjer med fokus på 
hygiejnen, hvor der foretages håndvask og afvaskning af legesager løbende. 

- De enkelte enheder har fortsat fast tilknytning til de samme lokaler (opdeling) som i fase 1.  

 



Kantine: 
Kantinen leverer mad på bestilling fra 0-5 årgang i uge 21.  

6. - 9. årgang kan ikke benytte kantinen i uge 21. 

Fra uge 22 kan alle bestille mad i kantinen. Maden leveres fortsat til 0. -5. årgang. 6. -9. årgang afhenter 
maden klassevist i kantinen. 
Fra uge 22 er der desuden begrænset løssalg i kantinen. 


