
Randers, d. 15. maj 2020 

 

Plan for genåbning af Tirsdalens skole 7. – 9. klasse 

Tirsdalens skole genåbningsplan fremsendes hermed. Planen er afstemt i skolens MED-

udvalg, torsdag, d. 14. maj 2020 med deltagelse af teamkoordinatorer på dele af mødet. 

Skolebestyrelsen er ligeledes inddraget på ekstraordinært skolebestyrelsesmøde, onsdag 

d. 13. maj 2020. Under mødet modtog vi retningslinjerne, som blev gennemgået 

undervejs. Det samlede personale har været inddraget i processen og beslutninger på 

fællesmøde både onsdag og torsdag i denne uge. 

Da planen skal behandles politisk i løbet af weekenden, indstiller vi til, at den godkendte 

plan igangsættes med fremmøde og undervisning af elever fra tirsdag, d. 19. maj 2020. 

Mandagen bruges på at klargøre lokaler og undervisning, så retningslinjerne og 

anbefalingerne efterleves til fulde. Der vil denne dag ikke være fjernundervisning for vores 

elever. Vi indstiller, at genåbningen skal være planlagt så omhyggeligt som muligt. 

 

Såfremt planen ikke godkendes gennemføres fjernundervisning mandag. 

 

Undervisning Den overordnede undervisning for alle 
elever på Tirsdalens skole gennemføres i 
tidsrummet kl. 8.00 – 13.00. Eleverne 
møder forskudt, holder pauser forskudt 
eller adskilt og sendes hjem forskudt.  
 
Grupperne på Tirsdalens skole er de 
enkelte klasser. Undervisning 
gennemføres efter vanligt skema i 
ovennævnte tidsrum – dog med 
efterlevelse af hygiejnekrav og gældende 
retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.  
 
Alt personale er sammen med eleverne i 
tidsrummet 8 – 13. Forberedelse og 
mødeaktivitet ligger i efterfølgende 
arbejdstid. 

Skolebestyrelse Afholdt 13. maj 2020. Opfølgende 
skolebestyrelsesmøde 28. maj 2020.  

MED Det er aftalt, at der afholdes MED hver uge 
for at evaluere og justere planen.  
Det er aftalt, at afdelingskoordinatorer kan 
deltage for yderligere kvalificering.  

Kantine Genåbner på tirsdag. Laver kun 
madpakker på forudbestilling til 



udbringelse af kantinepersonalet. Fokus på 
hygiejne og lav grad af kontakt. 
 
 

Lokaler og udearealer Gangarealer er inddelt i zoner, som kun 
bruges af samme klasser/hold Der er 
lukket for passage gennem skolens 
arealer. Indgang til klasselokaler foregår 
opdelt med bestemte indgangspartier til 
bestemte klasser. 
 
Skolen, udearealer og toiletter inddeles i 
zoner, som kun bruges af samme grupper. 

Rengøring Kontakt til ejendomsservice er taget og 
aftale lavet.  
 
Tydelig skiltning og hygiejnehenvisning 
ved udvalgte zoner og arealer. 

Kommunikation forældre Der udarbejdes en kommunikationsplan til 
offentliggørelse i løbet af weekenden eller 
senest mandag. Der er overvejelse om 
videofortælling for at indgyde tryghed hos 
elever og forældre. 

Kommunikation medarbejdere Løbende. Der bliver indkaldt til 
fællesmøder med personalet, når behovet 
opstår. 

Den fortsatte fjernundervisning Det forventes, at ikke alle elever møder 
frem til opstart. Der sikres en systematik i 
fjernundervisningen for elever, som af den 
ene eller anden grund ikke har fysisk 
fremmøde. Fjernundervisningen vil foregå i 
samme tidsinterval som ved fysisk 
fremmøde. Der vil løbende være dialog 
med henblik på at få eleverne til fysisk 
fremmøde hvis muligt. Der en bevidsthed 
om, at enkelte elever kan være i 
risikogruppen. 

Udsatte medarbejdere Vejledningen om personale i særlige 
risikogrupper er gennemgået med 
personalet. Der er opfordret til dialog på 
området i samråd med tillidsvalgte.  

Hygiejne På fællesmøde er instruks og korrekt 
adfærd for hygiejne gennemgået jf. 
sundhedsstyrelsen retningslinjer. 
Personalet er instrueret i, at eleverne skal 
have undervisning i hygiejne ved 
fremmøde på skolen. 
 



Specialklasser Har samme skema og mødetid som i 
almenklasser.  

Fristedet Fristedet er et fritidstilbud fra 10 – 18 år, 
som er målrettet elever med specifikke 
vanskeligheder fra forskellige skoler, i 
særlig grad fra Kristrup skole og Tirsdalens 
skole. I Fristedet vil grupper på tværs af 
klasser og skoler bliver blandet, hvilket 
måske ikke er så hensigtsmæssigt i første 
omgang?  
På nuværende tidspunkt gør vi os 
overvejelser om, hvorvidt en åbning skal 
ske pr. 1. juni eller genovervejes i 
forbindelse med genåbningsplan for fase 
3. 

Rengøring Løbende opfølgning og dialog med den 
lokale tilsynsførende.  

Justering og evaluering Planen evalueres løbende og tilpasses 
efter behov.  

Særligt for 9. årgang Der gennemføres 4 årsprøver inden 10. 
juni. Der arbejdes med forberedelsesdage 
med lærerunderstøttelse med fremmøde 
afstemt med elevgruppen. Efter 
karakterafgivelsen 15. juni forventes lavere 
grad af motivation. Her tænkes i en 
alternativ skoledag og et kortere antal 
lektioner. 

Bustransport Der er taget kontakt til busoperatør med 
henblik på udmelding til forældrene.  
Da Tirsdalens skole er 7. – 9. klasse skole 
formodes det, at alle elever vil kunne møde 
frem. Ellers opfordres elever til at bruge 
cyklen eller tage en rask gåtur til skole. 

 

Med venlig hilsen  

 

Lars Hansen og Lars Adamsen 

Fungerende skoleledelse på Tirsdalens skole 


