
 

 

Kongeskærskolens plan for genåbning og nødundervisning fra efter 

Påske og frem til 7. maj 2020. 

Kære alle,  

Dette brev er til alle forældre og børn i 0. – 9. klasse. 

Vi glæder os virkeligt meget til delvist at kunne genåbne skolen fra på torsdag kl. 7.45, men vi har 

brug for jeres hjælp til at få den tryggest mulige opstart og velfungerende hverdag for os alle. Vi 

gør alt hvad vi kan for at leve op til de regler og retningslinier der gælder og vi tror på det, hvis vi 

hjælper hinanden. 

- Vi har brug for at I taler instrukserne til børn grundigt igennem inden torsdag morgen. Vi 

følger op med info via video for at hjælpe det på vej. Og vi følger op med de grupper 

børnene skal være i senest onsdag middag. 

 

- Vi har brug for jeres respons så vi hurtigt kan rette op på ting der er brug for at ændre.  

Skolen er åben for børn fra 0. – 5. klasse fra torsdag den 16. april.  

Indtil da er der kun nødpasning som hidtil i Rønne eller Nexø. 

Mødetid torsdag og fredag 16. + 17. april er 7.45 – 10.45 

Fra mandag den 20. april og indtil videre er mødetid 7.45 – 11.45. 

BAT er informeret om tiderne. SFO’en er også åben som normalt fra torsdag.  

Forældre tilrådes ikke at møde op på skolen overhovedet. Alle netværksmøder, 

forældremøder med mere er indtil videre aflyst for april måned. Kontakt os pr. mail og 

telefon hvis I har brug for os.  

Oversigt: 

1. Om 0.  - 5. klasse 

2. Om SFO 

3. Om 6. – 8. klasse 

4. Om 9. klasse 

5. Instrukser til børn 

6. Oversigt over indgange og klasselokaler 



 

1.  Om 0. - 5. klasse:  

Før man kommer til skolen:  

Sørg for at I har talt grundigt igennem med jeres børn at det bliver skole på en helt anden måde 

end vi kender det. Det varer ikke for evigt, og vi gør det for at hjælpe hinanden, de gamle og de 

syge. Det er vigtigt at man anstrenger sig for at overholde de særlige regler, så alle kan føle sig 

trygge ved at være ovre i skolen. Vi kan sagtens få det godt og sjovt, vi må bare opføre os 

anderledes end vi er vant til.  

Det mindste tegn på sygdom eller feber mm. gør at dit barn bør være hjemme indtil 48 timer efter 

symptomer er væk. Hvis skolen oplever at et barn viser sygdomstegn, så vil hjemmet straks blive 

kontaktet og barnet skal hjem. Sygdom i familien gør ikke at man behøver blive hjemme, så længe 

man følger de regler der er i skolen, dette gælder dog ikke for COVID-19 smitte. Hvis en elev eller 

ansat konstateres smittet med COVID-19, vil skolen informere om det, med henblik på at de 

personer, den pågældende har været i nær kontakt med, informeres. Kontakt skolen eller 

hjemmets læge hvis I er i tvivl! Det bliver ikke noteret som ulovligt fravær, når det er CORONA-

relateret.  

Der vil fortsat være ugeopgaver man kan arbejde med hjemmefra. Lærerne kan bare ikke svare før 

om eftermiddagen. Regn med at lærerne generelt er sværere at få kontakt med tirsdag og onsdag, 

for de er ved at gøre klar til genåbning. 

Når man kommer til skolen: 

Alt efter alder er det vigtigt man har været på toilettet hjemmefra. Mød ikke for tidligt op. Der vil 

være voksne fra 15 minutter før første lektion. Mød op i skolen uden at klumpe jer. Vent i kø måske 

allerede ude på fortovet. Mor og far afleverer dig UDEN for skolens område. Der er en voksen du 

kender til at tage imod dig og vise hvor du skal være. Man holder afstand og man går kun ind ad 

døre 1 ad gangen. Alle døre, bortset fra toiletøre, er åbne og må ikke lukkes. 

1., 2., 3., og 5. klasse vil være delt ind i to faste hold der er i hver sin klasse. Holdene meldes ud 

onsdag. Derudover vil børnene være i mindre legegrupper på max 5. 

I klassen: 

I klassen har man en plads som man skal blive på. Man må kun rejse sig når man får lov. Der 

bliver vasket hænder før og efter timer og toiletbesøg. Man må kun gå ud af klassen når man får 

lov.  

Når klassen er ude, er der også faste steder man må være. 

Det er bedst med en madpakke der kan ligge i egen taske; vi regner med at eleverne spiser frokost 

hjemme eller i SFO. Sørg for at ALT skoleudstyr er i orden. Man kan ikke bare lige låne en 

kammerats viskelæder osv.  

 

 

 

 



 

2.  Om SFO’en: 

SFO er åben for nødpasning for de børn der er tilmeldt. Torsdag og fredag d. 16.+17. april er det 

ikke nødvendigt med tilmelding, men i ugerne efter har vi brug for at vide hvilke dage og i hvilket 

tidsrum dit barn kommer, sådan at vi kan tilpasse personaleressourcen bedst muligt. Forældre skal 

tilmelde via Tabulex, og tilmeldingsfristen vil være senest onsdagen inden en ny uge. 

Børn der skal i SFO kommer til at spise deres medbragte frokost i SFO. Der vil blive serveret 

morgenmad og eftermiddagsmad som vanligt, dog vil det være den voksne der anretter og 

serverer. 

I SFO vil vi også danne mindre legegrupper, men man kan opleve at blive sat i en ny gruppe, hvis 

fordelingen af børn ikke passer med de dannede grupper. Tiden i SFO vil blive tilbragt udendørs i 

det omfang det er muligt. 

Det vil være SFO’ens almindelige personale, der er på arbejde i SFO, og de har også undervisning 

i skoledelen inden SFO-tid. 

 

3.  Om 6. – 8. klasse: 

Lærerne vil fortsat lægge planer ud på ugebasis – fra tirsdag den 14. april og indtil videre frem til 

og med torsdag den 7. maj.  

Vi vil øge vores kontakt til hver enkelt barn og I vil høre fra klassens lærere hvordan det kommer til 

at foregå. Regn med at lærerne ikke er til rådighed tirsdag den 14. april, hvor hele skolen er i gang 

med en del fælles planlægning.  

 

4.  Om 9. klasse: 

Som I jo ved er afgangsprøver aflyst, men skoleåret er IKKE slut. Du har fortsat mulighed for at 

påvirke dine karakterer og dermed dit optag på en ungdomsuddannelse. Det er derfor vigtigt at 

man fortsat arbejder med de opgaver lærerne lægger ud til jer. Vi er meget opsatte på at I har 

fortjent en så god afslutning på jeres folkeskoletid som muligt og vi vil gøre alt hvad vi kan for at 

gøre det bedst muligt! Vi vender tilbage i starten af næste uge med mere detaljerede bud på: 

- Sidste skoledag 

- Deadlines for karakterer og eventuelle afleveringer og opgaver 

 

 

 

 

 

 



 

5.  Instrukser for børn 0. – 5. klasse:        

(Bruges af både lærere, pædagoger og forældre) 

Du kan godt komme i skole. Du behøver ikke at være nervøs for at komme, men din skolehverdag 

vil være anderledes end du kender det! Lærerne og pædagogerne glæder sig meget til at se dig 

igen! 

Hjælp hinanden med at få en god dag og overholde reglerne. Det bliver bedre og det bliver sjovere 

at gå i skole igen, og jo mere vi hjælper hinanden – jo før bliver det bedre. Du får dine opgaver på 

AULA eller min uddannelse hver uge og det vil være sådan at du måske ikke når alt i skolen, men 

alt du har brug for hjælp til kan du lave i skolen.  

Når du kommer til skolen: 

Når du kommer i skole, skal du gå ind ad den indgang der gælder for din klasse. Kig dig for og hold 

afstand når du kommer ned mod skolen. Er der flere børn ved døren, så vent til der er plads til at 

du kan gå ind. Hold afstand. Nogle klasser vil være delt i 2 mindre grupper med hver sin voksne. 

Der vil være navneskilte på hvert bord, og de voksne hjælper dig den første dag med hvilket lokale 

du skal være i, for det er ikke sikkert at du skal være der hvor du plejer. Man går ind i klassen 1 og 

1. I skal gøre hvad I kan for at undgå at røre ved andre og andres ting. Du går direkte hen til din 

plads og bliver der. 

I klassen: 

I sidder i klassen ved jeres plads. I må ikke rejse jer og gå rundt i klassen nogensinde. Alt skal 

aftales med læreren. Klassen har sit eget toilet og sin egen håndvask. Du har dine egne skoleting 

med og I låner ikke ting ud til hinanden.  

Der skal vaskes fingre HVER gang man går ud og ind af skolen. Man står i kø og venter. Hold 

afstand. Større børn skal se om de kan undgå toiletbesøg i skoletiden. Men man må altså GODT 

gå på toilet. Blot man husker at vaske fingre før og efter og bruger det toilet man må – ikke andres. 

Hvis du går i 1., 2., 3. eller 5. klasse er din klasse delt i to hold. Og I har alle klasser faste 

legegrupper, så I undgår at møde for mange i løbet af en skoledag.  

Når I er uden for klassen: Man må ikke gå rundt på skolen, kontoret eller i andre klasser. Man må 

lege der hvor man får at vide man må. Undgå lege hvor man skal røre hinanden, klumpe sammen 

og lignende.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  Oversigt over indgange og klasselokaler 
 

Der vil være skiltning og personale til at hjælpe  

 

Indgange: 

0. og 3.klasse benytter brandtrappen nede ved fodboldbanen på græsset 

1. og 2.klasse benytter døren fra gården ind til B-gangen 

(indskoling/mellemtrin) 

4.klasse benytter døren i gavlen til A-gangen (overbygningen) 

5.klasse benytter døren i gården ved personalerummet 

 

Klasselokaler: 

0.klasse er i eget lokale 

1.klasse er i eget lokale + det ved siden af 

2.klasse er i 5.kl. lokale + det overfor nede i kælderen 

3.klasse er i 6.kl. lokale + det overfor nede i kælderen 

4.klasse er i 8.kl. lokale 

5.klasse er i 7.B og 9.kl. lokale 


