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Genåbningsplan II for nødundervisning på Hornbæk Skole 
 
Opstart af klasser 
Opstart af skolens ældste elever sker efter nedenstående plan.  
 

 6. og 7. årgange begynder tirsdag den 19.maj 2020 

 8. og 9. årgange begynder onsdag den 20. maj 2020 
 

 
Undervisning 
Eleverne i specialklasser og i 0. – 5. klasser møder i tidsrummet kl. 7.55 - 8.20 
og skoledagen slutter kl. 13.00.  
 
Eleverne i 6.- 9. klasser møder i tidsrummet kl. 8.45-9.00 og skoledagen slutter 
kl. 14.00.  
 
De ”fleksible” og forskudte mødetidspunkter imødekommer de praktiske 
forhold omkring håndvask for elever samt sikrer busforbindelse for de elever, 
der anvender skolebus.  
 
I hvert klasselokale, personaletoilet samt forberedelsesrum vil der være 
håndsprit tilgængeligt i forbindelse med genåbningen. Herefter vurderes 
behovet.  
 
Juniorklub  
Juniorklubben åbner for ordinær brug onsdag den 20. maj 2020. Klubben 
tildeles et andet lokale ved siden af hallen af hensyn til undervisningen 
 
Lokaler 
Hele skolen benyttes for at følge Sundhedsstyrelsens vejledninger og eleverne 
fordeles i forskellige lokaler. De 10 lokaler der er under renovering anvendes 
ikke. Klassernes elever skal anvende forskellige indgangsdøre for at begrænse 
kontakt med andre og understøtte, at eleverne holder afstand til hinanden. 
De ordinære garderober anvendes for nogle elever – ca. halvdelen. Øvrige 
elever tildeles andet område eller klasselokaler til garderobeplads. Dette sker 
for at eleverne, så vidt muligt, undgår tæt kontakt.  
 
Der opsættes tydelige skilte for de nye lokaler og indgangsdøre, for at hjælpe 
med at sikre en god opstart og undgå forvirring. Der er opsat markeringer på 
gulvene for at hjælpe med at huske at holde afstand, når man går på skolen.  
I fordelingen af lokaler er der taget pædagogiske hensyn og hensyn til, at der 
sker så få forandringer som muligt for de elever, der allerede er på skolen.  
 
 



 Side 2 

Pauser og undervisning udenfor 
Skolens udeområder inddeles igen i områder for elever fra førskolen-5. klasse 
samt specialklasser, hvor der kan foregå undervisning og pause. Skolens 
øvrige elever anvender firmasports område til pause og udeundervisning. Det 
er endnu ikke afklaret om firmasports område inddeles i bestemte områder til 
de enkelte klasser. Opdelingen af områder til klasser på skolen vil muligvis 
senere fjernes.    
 
Årgangsopdeling 
Alle medarbejdere er som udgangspunkt tilknyttet en årgang. Årgangens 
opgave er, at skabe den bedst mulige nødundervisning for alle elever. 
Årgangens lærere tilrettelægger undervisningen for de to klasser herunder 
tilsyn i pauserne. 
Personalet fordeles således, at eleverne, så vidt det er muligt, møder få og 
kendte voksne i nødpasningsperioden. Af hensyn til at understøtte 
undervisning i så mange fag som muligt underviser enkelte lærere på flere 
årgange.   
 
Ovenstående plan er justeret på baggrund af drøftelser i MED udvalget.  

  

Kim Højer Hansen 

Skoleleder 

 

 


