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Bjerregrav Skole kan effektuere fase to fra mandag den 18/5 2020. 
 
1.Organisering af undervisningsaktiviteter: 
 

Indendørs i klasselokaler:  alle klasser er i eget klasselokale 
  Før-skolen er i lokalet i indskolingsaulaen 
  Der anvendes ikke fag-lokaler. 
 

Udendørs aktiviteter: alle klasser anvender klassens ude-rum til:  -     udendørsundervisning  
- frikvartererne 

Musik og idrætsaktiviteter: afvikles udendørs. 
 

Klassens undervisningslokale er møbleret, så eleverne har min. 1 meter mellem sig – målt fra næsetip til 
næsetip. Der er 2 meter mellem lærerens plads og eleverne. 
 
 

 

2.Hygiejne: Alle klasser anvender udendørs mødested ved skoledagens begyndelse og 
afslutning. 

 Håndvask sker ved skoledagens begyndelse og afslutning samt før spisning og ved 
skift mellem indendørs- og udendørsaktiviteter som minimum jf. 
sundhedsmyndighedernes krav. 

 Forældre afleverer eleverne ved klassens mødested udenfor. 
 Ved brug af computere, Ipads og anden undervisningsmateriale aftørres disse før 

og efter brug iflg. sundhedsmyndighedernes krav. 
 

Elevernes frikvarterer: Afholdes på klassens udested og den voksne er til stede og har opsyn. 
 
Ejendomsservice rengør skolen 2 gange dagligt. 
 
  
 

3.Håndvaskesteder: 
 

Før-skole I hjemkundskab 
0.a Vasken udfor klassens lokale på gangen 
1.a Vasken udfor klassens lokale på gangen 
2.a Elevtoilettet til venstre (tættest hen til klassens lokale) 
3.a Elevtoilettet til højre (tættest hen til gården) 
4.a Elevtoiletter tættest ved klassen 
5.a  Elevtoiletter tættest ved klassen (til venstre) 
6.a Elevtoiletter tættest ved klassen (til højre) 
I- og M klassen i M-klassen 

 

Hvis der bliver en uventet vaske-kø, så benyttes vasken i billedkunst samt i SFO kælderen. 
Der er særlig opmærksomhed på, at 6. klasses elever øver håndvask efter årgangens tilbagekomst til skolen. 
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4. Møde-, inde- og ude-steder 
Klasserne har i fase to et mødested udenfor, hvor klassen mødes ved skoledagens start. 
 

Klassernes       mødested udenfor:                                      ude-sted: 
Før-skole Bag hjemkundskab v. flagstangen Bag hjemkundskab v. flagstangen 
0.a Bag 0.a´s lokaler udenfor Bag 0.a´s lokaler udenfor 
1.a Skolegården (v. indskolingsdøren) Skolegården 
2.a Skolegården (modsat side af indskolingsdøren) Boldbaner venstre side, felt 1 
3.a p-pladsen ved hundetræning Boldbaner venstre side, felt 2 
4.a Foran tandklinikken Boldbaner midte, felt 3 
5.a p-pladsen v. stien der skråner Boldbaner højre side, felt 4 
6.a p-pladsen ved hallens dør Boldbanen v. klubhuset 
I-klassen Mellemtrins skolegård/lille gård aktivitetsbanen 
M-klassen Multibanen i lille gård aktivitetsbanen 

 
 

5. Skema-plan: nødundervisning 
Før-skolen & 0.-6. klasserne har nødundervisning fra kl. 8:00 til kl. 14:00, dog slutter nødundervisningen 
torsdage og fredage kl. 13, hvorefter SFO er åben.  
Undervisningsaktiviteterne er fortrinsvis udenfor. Der er 1-2 elevpauser om formiddagen på klassens ude-sted 
sammen med den voksen, der har klassen. Der er 1-2 elevpauser om eftermiddagen på samme måde. 
Elevpausen om eftermiddagen kan samles så klassen har en længere spisepause med efterflg. elevpause. 
 
Når der er rengøringstid i klasselokalet, har klassen enten elevpause eller undervisningsaktiviteter udenfor på 
klassens udested. Rengøringstiderne for de respektive klasselokaler kan ses på skolens opslagstavle på AULA. 
 
En skoledag med nødundervisning inddeles således: 

8:00 – 9:30 
9:30 – 11:00 
11:00 – 12:30 
12:30 – 14:00  

 
 

6. Bjerregrav Skoles specialklasser 
Skolens to specialklasser følger deres alm. Skoleskema. Klassen har dog ikke svømning eller madlavning i 
hjemkundskab. 
  

7. SFO  
SFO på Bjerregrav Skole er fuldt ud åbnet: morgen-SFO kl. 6:30-8:00 & eftermiddags-SFO kl. 14-17 mandag-
onsdag samt kl. 13-17 torsdage og fredag. 
 


