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Åbningsplan – fase 2 – Hobrovejens Skole 
 
Hvor vi på Hobrovejens Skole var en af de skoler, der som 0.-6. klasseskole havde de største udfordringer med 
at lukke op for fase 1, er vi i forhold til fase 2 en af de skoler, som har lettest ved at tilpasse os. 
Således har vi allerede mere end 90% af skolens elever i gang på skolens allerede.  
Endvidere er det nye afstandskrav på en meter naturligvis med til at gøre mulighederne for at lave noget, der 
ligner en almindelig skoledag væsentligt større. Et normalt klasselokale i den gamle del af skolen går fra at 
kunne rumme 9 elever til at kunne rumme 22 elever. 
 
Det er hensigten at vi udvider skoledagen til 5 timer for alle klasser – fra nuværende 3 timer om dagen. 
Vi er blevet lidt tidspressede af den sene godkendelse og har valgt at meddele forældrene, at fase 2 på 
Hobrovejens Skole påbegyndes tirsdag d. 19/5 – 2020. 
 
Vi har selvfølgelig stadig problemer med, at vores udearealer ikke kan rumme alle elever ud fra de gældende 
retningslinjer og vi har heller ikke fået flere døre/indgange end ved starten på fase 1. 
Derfor opdeler vi årgangene sådan at førskole, 1. årgang, 3. årgang og 5. årgang har mødetid 8.00-13.00 og 
0.årgang, 2. årgang, 4. årgang og 6. årgang har mødetid 8.30-13.30. 
På den måde kan vi sikre, at der ikke er alt for mange børn, der skal ind på skolen samtidig og alt for lange køer 
ved håndvaskene, når der skal vaskes hænder inden eleverne går ud i klasserne. 
 
Vi holder ligeledes forskudte pauser med en ekstra lille forskydning på 5 minutter, så vi sikrer, at de elever, der 
skal ud til pause ikke møder de elever, der skal ind fra pause på trapper og i døråbninger og at der ikke bliver 
for meget tryk på omkring håndvask o. lign. 
 
Skoledagen organiseres i årgangsteam, så det sikres, at der er så få voksne som muligt i eleverne hverdag, men 
at der samtidig er en tilstrækkelig faglighed til stede i lærerteamet til, at det er muligt at dække stort set hele 
den mulige fagrække.  
Skulle der eks. mangle en tysklærer på 6. årgang er personalet instrueret i, at man skal forsøge at bytte sig 
frem til fagligheden mellem årgangsteam i et passende antal lektioner. 
 
Det er vores vurdering, at vi på skolen har tilstrækkelig mange toiletter og håndvaske til at håndtere alle elever 
inden for ovennævnte rammer. 
Vores situation omkring flydende håndsæbe, aftørringsservietter og håndsprit ser meget fornuftig ud. 
 
Skolens SFO går tilbage til en helt ”almindelig” praksis med normale åbningstider (6.30-17.00) uden tilmelding 
ligesom skolens juniorklub åbner igen med åbningstider fra kl. 13.00–17.00. 
 
MED-udvalget er orienteret om ovennævnte plan på MED-møde d. 14/5 og skolebestyrelsesformand og 
næstformand har været inddraget samme dato. Der afholdes skolebestyrelsesmøde d. 19/5, hvor resten af 
skolebestyrelsen involveres. 
 
 


