Retningslinjer og standarder for genåbning af folkeskolerne i Køge for
6.-10. klasse.
1. Alle folkeskoler i Køge Kommuner åbner for 6.-10. klasse mandag d. 18.5. Undervisningen foregår som udgangspunkt fysisk på skolen, for dem der er omfattet af genåbningen. Der vil fortsat være nødundervisning, og skolerne skal tage sundhedsmæssige
hensyn i organiseringen af undervisning for at undgå smittespredning. Skolerne skal
gøre brug fx forskudte mødetidspunkter og pauser, ligesom der også fortsat kan gøres
brug af fjernundervisning. Undervisningen kan således bestå af en kombination af fremmøde på skolen og en fortsat fjernundervisning via digitale platforme m.v.
2. Skolerne skal tydeligt og snarest muligt meddele forældre, elever og ansatte, hvornår
de skal møde ind.
3. Skolen er særligt opmærksom på at følge op på elever fra sårbare familier, hvor opstarten kan være vanskelig for eleven og/eller familien. Det tværfaglige samarbejde har et
særligt fokus her.
4. Skolerne skal overholde de til enhver tid gældende retningslinjer og hygiejnekrav fra
Sundhedsstyrelsen. Det drejer sig p.t. bl.a. om:
a. Afstandskrav
b. Hyppig håndvask/håndsprit
c. Mest mulig undervisning foregår udendørs og finde sted uden for skolen, fx i
form af åben skole, i naturen etc.
d. Afspritning af tastaturer mellem forskellige brugerne m.v.
e. Tæt samarbejde med ETK og planlægning af rengøringen
Der er en generel anbefaling om 1 meters afstand fra næsetip til næsetip. På skoler, i
SFO’er, fritidstilbud og uddannelsesinstitutioner vil der være aktiviteter eller situationer,
hvor anbefalingen om 1 meters afstand ikke kan efterleves. Det kan fx være praktiske
fag, børn der skal trøstes, udeleg og i frikvarterer. I disse situationer er det vigtigt, at
der er ekstra opmærksomhed, at aktiviteten foregår inden for klassen samt på de generelle anbefalinger omkring hygiejne.
5. Undervisningen vil fortsat være nødundervisning, da det ikke alle steder vil være muligt
at leve op til almindelige standarder for undervisning, herunder normalt timetal. Undervisningen skal dog i videst muligt omfang leve op til de vanlige faglige krav. Undervisningen med fysisk tilstedeværelse skal i Køge minimum udgøre 15 lektioner om ugen –
svarende til et gennemsnit på 3 lektioner om dagen.
6. Skolen kan vurdere sine rammer og muligheder og ud fra disse beslutte om man organiserer undervisningen som - helt eller delvist - to-holdsskift, således at de store elever
møder ind om eftermiddagen.
7. Såfremt det er nødvendigt at afkorte skoledagen for de små klasser for at give tidsmæssig mulighed for middagsrengøring, skal vurdere om de små klasse skal starte
tidligere i SFO eller om man kan indlægge et lektion, der altid foregår udendørs. Tilrettelæggelsen af undervisningen må ikke afføde et større udækket pasningsbehov hos
forældrene. Forældrene skal tydeligt og snarest muligt orienteres om evt. ændringer.
8. Skolen skal inddrage TR og/eller LMU i planlægningen – herunder om ændrede arbejdstider for de ansatte. Lederen har i samarbejde med de ansatte inden for rammerne af
lovgivningen og kommunalbestyrelsens/bestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til det lovregulerede formål og fastlægger undervisningens
organisering og tilrettelæggelse under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger.

9. Det er udgangspunktet, at alle elever, der er omfattet af genåbningen. Se UVMs retningslinjer om undtagelser herfra, evt. hjemmeundervisning og om registrering af
fravær.
10. Skolerne meddeler forvaltningen og ETK i hvilket omfang man har brug for middagsrengøring som følge af toholdsskift i undervisningen. Dette gælder også, hvor skolen
som en del af løsningen gør brug af lejede lokaler, der kræver rengøring. Skolerne
meddeler også ETK i hvilket omfang og hvilke dage der er brug for rengøring forud for
overgang til klubtilbud om aftenen. Klubbernes genåbning afhænger af, hvornår dette
kan etableres.
11. Skoler, der er afhængige af skolebusser og elevkørsel skal hurtigst muligt meddele
forvaltningen (Malene Wind) hvilke tider, der skal meddeles bus- og trafikselskaberne
UVMs retningslinjer af 13.5.2020. Disse gælder overordnet for genåbningen:
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-forgenaabningens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade
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