
Genåbningsplan for Langå skole. 

Langå Skole åbner for eleverne i 6.-9.klasse tirsdag d. 19 maj. 

Langå Skole genåbning beror på følgende: 

Nationale rammer for 2. fase 
Mht. nødundervisning, SFO, 
klubber og fritidshjem, 
prøver/eksamen/test, fravær 
m.m. 

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet spørgsmål/svar 
og link til materiale vedr. 2. fase: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-
uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-
19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen 
 
UVM retningslinje for fase 2: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-
her-er-rammerne-for-genaabningens-fase-2-paa-boerne-og-
undervisningsministeriets-omraade 
 
 

Lokale rammer for 2. fase 
Mht. hygiejne, om personale 
kan mødes fysisk m.m. 

Alle åbningsplaner skal udarbejdes med afsæt i den generelle 
instruks for ledere og medarbejdere i Randers Kommune: 
https://broen.randers.dk/personale/arbejdsmiljoe/information-
om-coronavirus/generelle-retningslinjer-og-instrukser/ 
 

Lokaleplan Se bilag 1 
Udgangspunktet er at eleverne bliver i de tildelte lokaler og i de 
tildelte udeareal under hele skoledagen. Lokalerne bliver 
indrettet således de følger de gældende vejledninger på 
området.  

Udearealer Se bilag 1 
Skoletid/nødundervisningstid 6. årgang møder mandag til fredag som 0.-5. årgang kl. 08.00-

13.00 
7.-9. årgang møder mandag til fredag kl. 09.00 – 14.00 

Hygiejne 
 

Langå skole har til hvert lokale tilknyttet en håndvask, hvorved 
der er mulighed for at hver klasse kan leve op til vejledningen 
omkring håndhygiejne.  
Hver klasse/årgang har fået tildelt hvert deres eget toilet (se 
bilag 1) 
Hver årgang får tildelt deres egen indgang. I forbindelse med 
indgangene, bliver plakater med gode råd fra 
sundhedsstyrelsen sat op.  
 

Rengøring Distriktsservicelederen er kontaktet mht. de dele af 
genåbningsplanen, der vedrører rengøring. Karina Rohde 
Hammershøj er har fået tilsendt lokaleplan og er orienteret 
omkring hvilke områder der bliver benyttet i denne fase. Karina 
har meddelt Langå skole, at rengøringen kan opretholdes på 
samme niveau som nu, selvom der bliver åbnet op for flere 
lokaliteter. 
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Bustransport Busoperatøren har tilkendegivet (dette i samarbejde med 
Munkholmskolen), at de understøtter de elever der har behov 
for bustransport således de kan være i skole til kl. 09.00 og 
bliver afhentet igen efter kl. 14.00 

Involvering/orientering ifm. 
genåbningsplanen  

Mandag d. 11/5 blev lokal TRIO/MED inddraget i 
genåbningsplanen.  
Tirsdag d. 12/5 blev Skolebestyrelsen orienteret om 
genåbningsplanen. 
Torsdag d. 14/5 er personalet på skolen i et Meet-møde 
præsenteret for lokaleplanen og genåbningen af skolen. 
Fredag d. 15/5 er genåbningsplanen endnu engang blevet 
drøftet med lokal TR.  

Kommunikation, forældre Fredag d. 15/5 er forældre orienteret om, at skolen afventer 
godkendelse af planen og at personalet omkring 6.-9. årgang er 
på skolen mandag d. 18/5 for at klargøre lokaler og planlægge 
undervisning. 
Forældrene orienteres løbende på AULA 
 

Kommunikation, personale 
hele skolen 

Personalet informeres løbende i skolens informationstråd og på 
AULA 
 

Opstart for personale til 6. – 9. 
årgang  

Mandag d. 18/5 afholdes Meet-møde hvor genåbningsplanen 
gennemgås og personalet får mulighed for at stille yderligere 
spørgsmål. Alle bliver instrueret i hygiejneinstrukserne. 
 
En del af personalet møder på skolen og gør klasselokaler klar 
til tirsdag d. 19/5 

 


