
Kristrup Skole  
 
Plan for genåbning fase  2.                          Den 15. maj 2020 
 
Mandag den 18. maj starter de ældste elever i skole igen. På Kristrup Skole gælder det altså 
for vores 6. årgang, at hjemmeundervisningen slutter, og at de igen skal møde ind på skolen 
til undervisning hver dag. Alle ser frem til at byde dem velkommen tilbage på skolen. 
 
I forbindelse med genåbningen er vores 4. og 5. årgang igen vendt tilbage til Kristrup Skole. 
Dette skete tirsdag den 12. maj, efter de har har modtaget undervisning i lokaler udlånt af 
Tirsdalens Skole.  
 
Klargøring til fase 2 
 
Teamet omkring 6. årgang mødes på skolen torsdag og fredag i uge 20, hvor de indretter og 
tilrettelægger undervisningen for 6. årgang. De fastholder morgenmøder for årgangens 
elever, der i disse dage får opgaver, som de kan løse på egen hånd. Fredag afsluttes 
skoledagen med et fælles Meet-møde for 6- årgangs elever og deres lærere. Her forberedes 
eleverne på opstarten mandag den 18. maj. De vil give konkrete informationer ift. 
indretningen og planerne for undervisning så vidt det er muligt. Eleverne der hidtil er 
undervist on-line hjemme skal forvente en noget anderledes skoledag, end den de forlod 
inden Corona. Hverdagen vil byde på hyppige håndvaske, flere udendørsaktiviteter og krav 
om afstand. Indholdet i undervisningen bliver også anderledes, da det stadig er 
nødundervisning, vi har har mulighed for at levere. Forældrene til 6. årgang vil modtage 
mere konkret information fra teamet inden opstart. 
 
 
Tidsplan og Inddragelse 
 

- D.11. maj: Her blev der afholdt korte møder med de involverede årgange ift. de 
kommende ændringer. Der blev lyttet til ønsker - bl.a ift. hvilken årgang man 
fremover er tilknyttet, mødetider, lokalefordeling og udeområder. 

- D 11. maj blev der afholdt MED-møde, hvor 1. udkast til plan for genåbning af fase 2 
blev gennemgået og tilrettet. 

- D. 11. maj blev der afholdt et ekstra skolebestyrelsesmøde, hvor udkast til plan blev 
gennemgået 

- Den 13. maj udsendes uddybende retningslinjer fra undervisningsministeriet 
- Den 14. maj skoleledermøde omkring uddybende retningslinjer 
- Den 14. maj tilretning af plan 
- den 14 maj: Dialog med lokal leder af rengøringen. Det bekræftes at planen for 

rengøring kan overholdes. 
- Den 14. maj afholdes møde med de tillidsvalgte. Planen gennemgås 
- Den 15. maj Plan fremsendes til forvaltning og SKU 
- Den 16. maj SKU gennemgår alle gen-åbningsplaner 
- Den 17. maj Besked til forældre om ny gen-åbningsplan 
- Den 18. maj 6. årgang starter på skolen igen (hvis udvalget giver grønt lys) 
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Information 
 
Medarbejdere og forældre vil fortsat blive informeres løbende via tekst og video på AULA. 
 
Efter SKU’s gennemgang af gen-åbningsplanerne udsendes disse til forældrene herefter. 
 
Diverse planer - mødeplaner, lokaleplaner, fordeling af udeområder - lægges i Drev til 
personalet. Her finder de det sidst nye hele tiden. 
 
 
Skoledagen med nødundervisning på Kristrup Skole 
 
På Kristrup Skole prioriterer vi, at skoledagen i omfang ligner den almindelige skoledag, 
således at eleverne oplever mulighed for læring og fordybelse i de givne rammer og de 
muligheder den anderledes indretning, afstandskravene, de mange håndvaske og skift giver. 
For at vi kan holde åbent, er det vigtigt, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer følges. 
  
Ser De nyeste retningslinjer fra Undervisningsministeriet her: 
 
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-for-genaabning
ens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade 
 
På Kristrup Skole betyder det at: 

- Der holdes afstand på min 1 meter i den alm. klasseundervisning. (1m målt fra 
næsetip til næsetip) Denne regel kan tilsidesættes i særlige situationer i de praktiske 
fag, når der skal trøstes i udeleg og i frikvarter. - hvis reglerne tilsidesættes er det 
særlig vigtigt, at det kun sker inden for klassen. 

- Underviseren holder afstand på 2 meter når det “tales højt” 
- At regler om hoste-etik og håndhygiejne overholdes.  
- Håndvask er stadig det første valg, og det der bruges når elevernes hænder er 

synligt snavsede. Håndsprit kan erstatte håndvask f.eks. ved skift og når man er på 
tur. 

- Eleverne er fortsat sammen med elever fra samme klasse gennem hele skoledagen. 
Dette gælder ude og inde. Der blandes ikke elever fra to klasser. 

- I SFO-tiden er børnene sammen med elever fra egen årgang. 
- Det prioriteres at  meget undervisning foregår ude. 

 
Undervisningen er altså nødundervisning. Store dele af undervisningen foregår ude. Derfor 
skal alle børn være iklædt tøj, der passer til vejret. 
 
Det er årgangens team, der tilrettelægger skoledagens opbygning for årgangen. Klokken 
ringer ikke i løbet af dagen. Teamet fordeler fag og pauser hen over ugen. De sørger også 
for at facilitere håndvask i henhold til de af Sundhedsstyrelsens angiven retningslinjer. 
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Afstandskravene er efter den nyeste vejledning 1 meter. Lokalerne er indrettet, så der er den 
anbefalede afstand mellem børnene overholdes. 
 
 
Mødetider: 
 

 Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

Mødetid (indslusning) 
0.-3. årgang og alle 
specialklasser 

kl. 8.00-8.30 kl. 8.00-8.30 kl. 8.00-8.30 kl. 8.00-8.30 kl. 8.00-8.30 

Skoledagen slutter 
0.-3. årgang og alle 
specialklasser 

kl. 
13.45-14.00 

kl. 
13.45-14.00 

kl. 
13.45-14.00 

kl. 
12.45-13.00 

kl. 
12.45-13.00 

      

Mødetid (indslusning) 
4.-6. årgang 

kl. 8.30-9.00 kl. 8.30-9.00 kl. 8.30-9.00 kl. 8.30-9.00 kl. 8.30-9.00 

Skoledagen slutter 
4.-6. årgang 

kl. 
14.15-14.30 

kl. 
14.15-14.30 

kl. 
14.15-14.30 

kl. 
14.15-14.30 

kl. 
14.15-14.30 

      

 
 
Vi har valgt at laver forskudte mødetider, for at undgå tæt trafik i forbindelse med komme- og 
gå-tider.  
Der vil fortsat være en voksen fra hver årgang ude til at tage imod og guide eleverne til de 
rigtige indgange om morgenen.  
 
 
Førskolegruppen 
Førskolen har en åbningstid fra kl. 7.00-17.00 mandag til fredag. man kan møde ind i løbet 
af dagen, som det passer. 
Har man brug for pasning i tidsrummet fra kl. 6.30-7.00 foregår det i skolegården sammen 
med de øvrige børn i morgen-SFO´en. 
Børnene er fordelt i tre lokaler. Det er de samme lokaler som, fra opstarten efter Corona.  
Hele førskolen samles efter kl. 16.00 inde og må samles ude. 
 
SFO 
Der er åbent for SFO-en i tidsrummet 6.30-8.00. Morgenpasning foregår i skolegården. 
Der er alm. SFO for 0.-3. årgang efter endt skoledag og til kl. 17.00.  
SFO-en holder til i samme lokaler og udeområder, som årgangene bruger i løbet af 
skoledagen. I SFO-en samles eleverne på årgangenepå tværs af klasser, som de plejer. 
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Klub 
Juniorklubben Vennelyst er åben for 4. årgang mandag, onsdag og fredag. Der er åbent for 
5. og 6. årgang tirsdag og torsdag. 
 
Fordeling af lokaler og udeområder 
 
Alle klasser har fået tildelt lokaler, så det er muligt at leve op til afstandskravene. Toiletter og 
håndvaske er fordelt 
 
Årgangene har fået tildelt følgende udeområder: 
 
Førskolen: Sandmilen og det lille område med gynge for enden af Kometen. 
0. årgang: Nederste del af skolegården incl. området ved basketkurven 
1. årgang: Den sydlige del af vores udeområde incl. gyngeområde og streetbanen 
2. årgang: Øverste del af skolegården incl. ramperne 
3. årgang: Halvdelen af KBs boldbane (toilet åbnes fra 18. maj) 
4. årgang: Pladsen med bord-bænkesæt ved Kometetn, bålområdet og den sydlige del af 
boldbanen incl. svævebanen. 
5. årgan Halvdelen af KBs boldbane (toilet åbnes fra 18. maj) 
6. årgang Den nordligste del af vores egen boldbane incl. området bag ved salene. 
Specialen: Den lille gård ved biblioteket og den lille legeplads ved Specialen 
 
Årgangene må gerne tage på tur ud af huset, når blot der holdes afstand i gå-rækken. Hvis 
det ikke er muligt at vaske hænder undervejs medbringes håndsprit. 
 
Forældrenes rolle.  
 
Personalet parkerer fortsat længere væk fra skolen, så vores P-plads er tilgængelig for 
forældrene. Vi frabeder os stadig, at forældrene kommer ind på skolen, da dette giver 
unødig trængsel og tæt kontakt. Forældrene bedes fortsat bakke op om, at eleverne 
overholder de givne retningslinjer. 
 
Transport til skolen  
 
Alle elever der kan, opfordres til at gå eller cykle til skole. 
 
Personalet  
 
Personalet overholder de ovennævnte retningslinjer.  
Personalets forberedelse kan foregå på skolen i forberedelsesrummene, hvis 
sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes. De nye afstandskrav skal overholdes, og man 
må ikke samles mere end 10 personer. Forberedelse kan fortsat foregå hjemme. Interne 
møder afholdes efter sundhedsstyrelsens retningslinjer og foregår så vidt det er muligt 
on-line eller ude. Mødes man fysisk skal afstandskravene overholdes og mødet skal være 
så kort som muligt. Ophold i personalerummet skal overholde samme retningslinjer. 
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Personalet er tilknyttet én årgang. Teamet tilrettelægger selv undervisningen, tilsyn og egne 
pauser. Mødeplanen revideres efterhånden som kravene ændres eller der opstår ændrede 
behov. 
 
Bilag: Lokale-fordelingsplan. 
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