
Genåbningsplan for Fårup skole og Børneby 6.- 9.kl 

Vi forventer at alle møder ind tirsdag d. 19.05, da vi har plads til alle både ude og inde. 

Alle møder fra 8.00 – 12.45 hver dag.   

• Hver klasse tildeles et klasselokale samt et udeområde. 
• Vi har delt dagen i skoledelen i 3 moduler.  
• Til hver klasse er det kendte og så få voksne som muligt. 

 Beskrivelse Handling OBS 
Dagens opbygning 8-10 

10-11.15 
11.15-12.45 

Der laves en 
frikvartersplan for den 
enkelte klasse. 

Ledelsens opgave 

Logistik Hver klasse får 2 lokaler til 
rådighed 
 
 
  

Den enkelte klasse laver 
et skema for modulerne 
med placering, som 
sendes hjem til 
forældrene hver uge. 
 
 
 
Overbygning har 
forberedelse i bestående 
forberedelsesrum i A-
fløjen samt nyt 
møderum. 
6.kl. har forberedelse i P-
stuen.. 
 
 
 
  
 

Der markeres hvilke 
toiletter, den 
enkelte klasse har. 
 
 
Der opsættes 
plakater og vore 
instrukser ved 
indgange, toiletter 
og i klasserne. 

Undervisningen Der arbejdes ud fra 
nødundervisningsprincippet, 
dvs at der kan være fag, 
som ikke vil blive tilgodeset, 
dog skal vi i videst omfang 
følge de vanlige fag. 
 
 
 
• Skolen registrerer fravær, 
som vanligt. 
  
• Elever, der efter en 
konkret individuel vurdering 
skal blive hjemme, skal 
modtage fjernundervisning. 

Der laves i den enkelte 
klasse en fast struktur på 
dagen: 

1. dag: 
Der undervises i 
håndhygiejne, hold 
afstand, smitte og 
rengøring. 
 
Ved brug af PC, tablet, og 
telefoner vakses hænder 
først. 
 
Anbefaling:Der laves 
faste elevgrupper, 
således det er 

  
 
  
 
 
Der er sprit til det i 
de enkelte lokaler 



• En elev vil blive registreret 
som fraværende, hvis 
forældrene vælger at holde 
eleven hjemme/eleven 
vælger at blive hjemme, 
uanset at 
skolen/institutionen efter 
dialog med forældre/elev og 
elevens læge har vurderet, 
at eleven skal møde fysisk 
på skolen. Eleven vil i den 
situation ikke modtage 
fjernundervisning. 
  

personalet, som flytter 
sig. 

Personalet Ændring af mødetid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre forberedelsespladser 
 
 
 
 
 
 
 
Personalemøde tirsdag d. 
19.05 og onsdag d. 20.05 på 
MEET kl. 14.00 – 14.30 
 
 
 
 
 
 Der tilknyttes 2 vikarer 

Vi bestræber os på at 
holde personalets 
gennemsnitlig arbejdstid. 
Forberedelse og møder 
lægges så vidt muligt 
hjemme. 
Møder foregår på MEET 
 
 
 
Personalet er tildelt en 
arbejdspladser, således 
der tages så megen 
hensyn som muligt til at 
mindske smitterisikoen. 
 
Personalermøder: 
Her evalueres dagen 
Forberedelse til næste 
dag 
Udfordringer mm. tages 
op. 
Evt. fravær dækkes. 
 
 
  
De er ansat på timeløn. 
 

 

Instrukser Der er lavet instrukser til 
personalet på følgende 
område: 
Håndhygiejne 
Hold afstand 
Smitte og sygdom 
Rengøring 

Disse instrukser 
gennemgås for 
personalet 6.- 9.kl.på 
personalemøde mandag 
morgen d. 18.05 kl. 8.15 

 



 
Instrukser til eleverne 
og forældrene 

Der er lavet instrukser til 
elever og forældre på 
følgende område: 
Håndhygiejne 
Hold afstand 
Smitte og sygdom 
Rengøring 
Aflevering og afhentning 

Disse instrukser 
udsendes til forældrene 
lørdag d. 16.05. 

 

Skolebus Der køres efter den 
reducerede mødetid. 
Der er  plads nok i de 
ordinære skolebusser. 

Wivi har møde med 
Fårup Turistbusser  for en 
nærmere planlægning og 
opfølgning. 
Der er ingen problemer 
med kørslen 

  

Fællesbestyrelsen Fællesbestyrelsens formand 
orienteres løbende og vi er i 
god dialog. 
Ligesom der afholdes 
Fællesbestyrelsesmøder på 
MEET. 

Der indkaldes til 
Fællesbestyrelsesmøde 
torsdag d. 14.05 kl. 
18.30, hvor 
genåbningsplanen 
fremlægges. 
  

 

Fysiske rammer A-fløjen:  
7.kl. 2 lokaler 
8.kl. 2 lokaler 
9. kl 1 lokale og 
ungdomsskolens lokaler 
 
 
 
 
F-fløjen: 
6.kl eget lokale og 
scenerummet 
Toiletter i F-fløjen 

7.kl. toiletter og 
håndvask i 
gymnastiksalen 
8. kl toiletter v. trappen 
til skolekøkken 
9.kl.toiletter ved nedgang 
til bibl. 
 
 
 

 

MED  Der afholdes MED møde 
d. 15.05.20 kl. 12 

 

Udeområde 6.kl. skolegård foran F-fløjen 
7. og 8. klasse har den store 
skolegård 
9.kl. har området ved 
ungdomsklubben 

Bordbænkesæt, 
plastborde 

 

Rengøring Der er aftalt med 
områdeleder vedr. 
rengøringen 

  

Kommunikation og 
information 

Forældre, elever og 
personale informeres. 

Genåbningsplanen 
udsendes i weekenden 
på AULA. 

 



Skema for 
nødundervisning er 
udsendt til personalet. 
Elever og forældre 
modtager skema for den 
kommende undervisning 
mandag efter 
personalemøde. 
Forældre og elever vil 
hver uge modtage skema 
for ugen der kommer. 
Forældre og elever er 
adviseret om, hvornår 
skolen starter.  

 


