
Genopstartsplan – fase 2 – Havndal Børneby: 

 

I Havndal Børneby har vi kun en 6. klasse, som skal tilbage på skolen igen, og dette er muligt, da de 
kun er 15 elever, som kan være i deres eget, meget store lokale med tilhørende 2 x grupperum. De 
får egne toiletter, indgang og håndvaske. (ligesom resten af skolen). Vi overholder derfor 
afstandskrav på 1 meter.  

2a flyttes tilbage i deres eget lokale (de er 14 elever) og overholder derfor også afstandskravet på 
1 meter. De får også anvist eget toilet og håndvask. 

Man er hele ugen kun sammen med sin klasse og 2-3 forskellige personaler. Vi har et par enkelte 
klasser, hvor det fortsat er vigtigt, at de har to lokaler for at forsvare afstandskravet på 1 meter. 
Dette er der styr på.  

Der er fortsat planer for fast håndvask i alle klasser i løbet af dagen – 6. klasse introduceres og 
oplæres i korrekt håndvask, hoste-/nyseetikette og rutinerne, når de møder ind på mandag..  

6. klasse - eleverne får en cromebook hver, som er ”deres egen” i den kommende periode. Dette 
af hensyn til, at de skal op til nationale tests. Eleverne har deres cromebook med hjem, når de har 
fri, så den kan blive ladet op. 

Hver klasse har sit eget udeområde og de yngste klasser skiftes i løbet af dagen til at have ”den 
gode legeplads”, hvor der mellem hver klasseskift sprittes af på kontaktpunkter. 

Alle eleverne går i skole: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.00 – 14.00 

  Torsdag, fredag kl. 8.00 – 12.55 

Vi har været i kontakt med lederen af rengøringen, og denne del er der også styr på. 

Busselskabet (skolebussen) ser ingen problemer i forbindelse med opstarten af vores 6. klasser – 
eleverne kan også sagtens være i bussen. Mange elever går/cykler selv eller transporteres af 
forældre i forvejen. 

Der er i dag afholdt kort møde med skolens TR om denne opstartsplan (AMR er sygemeldt i disse 
dage og orienteres pr. mail). Det samlede MED-udvalg har møde efterfølgende. 

Skolebestyrelsen orienteres via mail om planerne 

 

Med venlig hilsen 

Annette Nejmann-Laursen 

Skoleleder 

Havndal Børneby 

 


