
Genåbningsplan  
 

Munkholmskolen åbner for eleverne i 6.-9. klasse onsdag den 20.5. 

SFO-leder, viceskoleleder og skoleleder har drøftet hvordan forvaltningens og Sundhedsstyrelsens 

vejledning kan udmøntes på Munkholmskolen. Disse drøftelser er mundet ud i en tro på, at vi kan tilbyde 

genåbning for alle eleverne i skolens 6.-9. klasser efter følgende plan: 

 Det, der i nedenstående skema står med kursiv, er fortsat procedure fra første genåbningensplan. 

MED-møde Fredag den 15.5 afholdes MED-møde, hvor planen for 
genåbning og nødundervisning på skolen fremlægges og 
drøftes med personalet. 
 

Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 14.5 afholdes møde med skolebestyrelsen, 
hvor planen for genåbning og nødundervisning på skolen 
fremlægges og drøftes  
 

Håndtering af personale i særlige 
risikogrupper 
 

Det personale der befinder sig i risikogruppen arbejder med 
nødundervisning og andre opgaver hjemmefra. 
 

Fordeling af lokaler Se bilag 1 
 

Fordeling af udearealer Se bilag 2 
 

Oplæring i håndhygiejne af personale og 
elever. 

Det personale, som nu skal møde ind på skolen til 
undervisning skal læse ”Instruks for hygiejne og adfærd” 
(bilag 3) og se videoen om korrekt håndvask, inden de 
møder på skolen. 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender 
 
Personalet oplærer eleverne fra 6.-9. klasse i korrekt 
håndvask og ser den ovennævnte video med eleverne 
første gang, de møder på skolen. 
Der er opsyn med elevernes håndvask. 
 

Kommunikation - forældre Forældrene informeres løbende på AULA.  
En endelig samlet plan forventes fremsendt senest mandag 
den 18.5 
 

Kommunikation - personale Personalet informeres løbende på AULA.  
Fredag den 15.5 afholdes udskolingsmøde om genåbning af 
skolen for elever i 6.-9. klasse. 
 

Kommunikation – elever  Alle elever informeres af deres kontaktlærer mandag den 
18.5 om følgende:  

- Hvilke klasselokaler de har til rådighed? 
- Hvor de møder ind? 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender


- Hvilke indgange de skal bruge? 
- Adgangsvej 
- Hvilke toiletter de har til rådighed? 
- Skema  
- Udeområder 

For eleverne i 6.-9. klasse foregår mødet på Google Meet. 
 

Førskoleelever Børnegruppen er delt op i mindre grupperinger, og er fordelt 
i flere lokaler på to etager. Eleverne bliver mødt af den 
samme personalegruppe hver dag.  
 

Elever i 0.-5. klasse Møder i tidsrummet 8 -13, hvor der organiseres 
nødundervisning. Skoledagen opdeles i moduler, og 
klasserne afholder pauser på skift. 
Eleverne forventes i store dele af dagen at opholde sig 
udenfor. Alle klasser er tildelt lokaler, garderobe-, toilet-, og 
udeområde.  
Eleverne opfordres til at møde ind i intervallet 8.00-8.30. 
Der anvises forskellige gå-ruter på skolens matrikel for 
elever fra forskellige klasser. Der ophænges skilte med 
anvisninger. 
Eleverne undervises i håndhygiejne. 
 

Eleverne i 6.-9. klasse Møder i tidsrummet 9-14, hvor der organiseres 
nødundervisning. Skoledagen opdeles i moduler, og 
klasserne afholder pauser på skift. 
Eleverne forventes i dele af dagen at opholde sig udenfor. 
Alle klasser er tildelt lokaler, garderobe-, toilet- og 
udeområder. 
Der indsættes bus, så eleverne kan møde klokken 9. Bussen 
kører på samme minuttal blot en time senere. 
Der anvises forskellige gå-ruter på skolens matrikel for 
elever fra forskellige klasser. Der ophænges skilte med 
anvisninger. 
Eleverne undervises i håndhygiejne. 
 

SFO 
 

SFO’en holder åbent for elever fra 0-3. klasse samt elever i 
førskolegruppen. 
 
Morgenåbning 
Elever, der har brug for at komme til morgenåbning, møder 
ind i skolens Mediatek, der opdeles i områder (klassevis). På 
denne måde opholder elever sig sammen med andre elever, 
de skal være sammen med i løbet af skoledagen. 
Alle dage er det de samme voksne, der åbner SFO’en. 
 
 
 
 



SFO-tid  
Eleverne bliver i deres klasselokaler og tildelte udeområder. 
Klassepædagogen bliver i/møder op i lokalet og står for 
pasning fra 13-16. 
 
Eftermiddagslukning 
Eleverne, der måtte have pasningsbehov ved dagens 
slutning, er enten udenfor eller i områder på Mediateket, 
som også bruges til morgenåbning (klassevis). 
 
Planen forventes løbende justeret, da vi har en forventning 
om, at såvel antallet af elever og retningslinjer vil ændre sig. 
 

Mad Der serveres/laves ikke mad på skolen frem til 
sommerferien. 
Eleverne medbringer selv madpakke og deler ikke mad med 
andre. 
Eleverne sidder med god afstand, når de spiser. 
SFO serverer ikke morgenmad. Egen madpakke medbringes 
 

Opstart uge 21 Første dag på skolen – onsdag d. 20.5: 
Eleverne fra 6.-9. klasse skal instrueres i, hvilke 
retningslinjer der er på skolen for god hygiejne. 
 
Alle klasser starter med at gennemgå de nye ”skemaer” 
herunder hvilke rutiner, der skal oparbejdes for 
håndvask/god hygiejne. 
 
Personalet oplærer eleverne i korrekt håndvask og ser 
instruktionsvideoen med eleverne. 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender 
 
Personalet taler med eleverne om, hvordan vi omgås på 
skolen – holder afstand, god hygiejne, afmærkning og 
lignende. 
  

Udsatte elever Disse elever følges fortsat tæt af de lærere/pædagoger, der 
er blevet sat til opgaven.  
Hver uge melder personalet tilbage til ledelsen med status 
på hver elev. 
 

Teammøder og samarbejde i øvrigt for 
personalet 

Møder og planlægning mellem ansatte foregår via Google 
Meet, i telefon, på mail og lignende.  
 
Personale på skolen kan vende mindre problemstillinger ved 
at holde god afstand. Så vidt muligt foregår denne samtale 
udenfor. 
Forberedelse og planlægning af nødundervisning foregår så 
vidt muligt ikke på skolen. 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender


Rengøring 
 

Ejendomsservice står for den daglige rengøring. Der gøres 
rent to gange dagligt. 
Legetøj rengøres morgen og eftermiddag.  
Der har været afholdt møde med Karina Kristensen, 
teamleder i Rengøring og Rårdhusservice, torsdag den 14.5. 
Der er enighed om, at de planlagt anvendte lokaler kan 
rengøres og være klar til onsdag den 20.5. 
 

 


