
Notat 

Fase 2 Genåbning af skoler for eleverne i 6.-10. klasse  
 

I Viborg Kommune har skoler og SFO været åbne for 0.-5. klasse siden torsdag den 16. april. Sideløbende 

hermed har der været igangsat diverse initiativer for udsatte børn og unge. Siden genåbningen i april har 

skolerne gjort sig mange erfaringer i forhold til at håndtere skole og SFO i nye rammer med afstandskrav og 

skrappe krav til rengøring og hygiejne. Alle disse erfaringer bringes med ind i fase 2 af genåbningen, hvor vi 

skal have 6.-10. klasse tilbage i skolerne. 

Mandag den 18. maj genåbner folkeskolerne i Viborg Kommune for 6.-10. klasse. Afstandskravet er ændret 

fra 2 til 1 meter, hvilket kommer til at betyde meget for skolernes muligheder for afviklingen af undervis-

ningen for 6.-10. klasse. Der er indtil videre ikke ændret i hygiejnereglerne. Det betyder, at skolerne skal 

have en særlig opmærksomhed på spidsbelastninger på gangarealer, omkring toiletter og håndvaske. 

Mandag den 11. maj er der afholdt et møde mellem lærerkreds, BUPL, skolelederforening og Børn og Unge-

forvaltningen i Viborg. Her blev rammen omkring eleverne i 6.-10. klasses tilbagevenden til skolerne drøf-

tet. Parterne er enige om at sende nedenstående forslag til ramme til drøftelse i Børne- og Ungdomsudval-

get tirsdag den 12. maj. 

Genåbningen sker således inden for en fælles ramme på tværs af kommunens skoler, men med mulighed 

for en mindre variation fra skole til skole også under hensyn til skolebustransport.  

Genåbning for 6.-9. kl. sker med en indfasning (3 uger), der genvurderes primo juni. Ønsket er, at 7.-9. kl. vil 

kunne øge deres timetal på skolerne inden sommer, hvis det anses for sundhedsmæssigt forsvarligt. Der vil 

samtidig være et særligt fokus på 9. klasse og deres mulighed for en god afslutning af folkeskoleforløbet. 

Den fælles ramme betyder 

 At ”Bekendtgørelse om nødundervisning m.m. på børne- og undervisningsområdet som led i fore-

byggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19” stadig er gældende  

 At 0.-6. klasse undervises 25 lektioner på skolen. Timerne placeres inden for tidsrummet kl. 8-13 (6. 

klasse vender således tilbage til skolerne inden for samme ramme som 0.-5. klasse) 

 At lærere kan hjælpe i overgangen mellem skole og SFO (indtil kl. 14), hvis det er nødvendigt for at 

få enderne til at nå sammen. 

 At 7.-9. klasse på ugebasis undervises 15 lektioner ved fysisk fremmøde: 

o 7.-9. klasse undervises dagligt min. 2 lektioner ved fysisk fremmøde på skolen. De to frem-

mødelektioner placeres efter kl. 13 og slutter senest efter 7. lektions normale sluttidspunkt. 

o De resterende 5 ugentlige fremmødelektioner placerer den enkelte skole selv tidsmæssigt. 

Timerne placeres på skolen eller på andre lokationer.  

 At 7.-9. klasse desuden modtager 10 lektioner om ugen som fjernundervisning, der tilrettelægges, 

så det indholdsmæssigt er sammenhængende med undervisningen på skolen. 

 At der laves en særskilt aftale omkring 10. klasse. 

Afslutningsvis skal det påpeges, at rammen kan have brug for justering, hvis Sundhedsstyrelsens retnings-

linjer omkring hindring af smittespredning, hygiejne og rengøring kræver det. 


