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Korshøjskolen, 15. maj 2020 
 
 

GENÅBNINGSPLAN FASE 2 

 

Korshøjskolen åbner for 6.-9. klasse tirsdag den 19. maj. 18. maj undervises der efter nuværende 
skema. 

Alle klasser kan samles, de fleste i deres oprindelige lokale, men enkelte store klasser placeres i 
større faglokaler. 

6.-9. klasse møder senere (kl. 9:15). Disse årgange og vores to specialklasser har forskudte pauser i 
forhold til 0.-5. klasser. 6.-8. klasse møder 9:15-15:00 mandag til onsdag og 9:15-14:00 torsdag og 
fredag. 9. årgang møder 9:15-14:00 alle dage undtagen onsdag, hvor de har en selvstændig 
studiedag derhjemme. Efter 15. juni vil der formentlig laves en ny plan for 9. årgang.  

Hvis det viser sig, at der er for mange elever med på nogle afgange, kan det blive nødvendigt at 
ændre på skoledagens længde for enkelte klasser.  

Korshøjskolens SFO åbner i det store hele som vanligt.  

Vi planlægger klassernes undervisning efter et fålærerprincip. Klassernes team (dansk- og 
matematiklærere) underviser klassen i dansk og matematik og i de fag, lærerne ellers kan 
undervise i. Fag, der kræver faglokaler, er dog undtaget. De enkelte team planlægger selv fagenes 
placering i løbet af ugen og melder ind til ledelsen, hvilke fag der undervises i på den pågældende 
årgang.  

Ledelsen udarbejder grundskemaer for lærernes og pædagogernes undervisning og tilsyn.  

Skoledagen begynder for alle årgange udenfor, hvor de enkelte årgange samles i tildelte områder 
og følges med deres lærere eller pædagoger ind. Dette gøres for bl.a. at synliggøre, at vi fortsat er 
i en særlig tid med nødundervisning.  

8. og 9. årgang vil så vidt muligt få tilbudt en personlig bærbar pc eller Chromebook. Resten af 
skolen må deles om resten til fx afvikling af nationale test.  

Skolens kantine åbner under særlige forhold. 

På 9. årgang planlægges med øveprøver i dansk, matematik, historie og kristendomskundskab.  

Korshøjskolens tilknyttede rengøringsleder er orienteret.  

MED-udvalget har fredag den 22. maj drøftet genåbningen for 6.-9. klasserne. Skolebestyrelsen 
orienteres efter politisk orientering.  

/Jim Knudsen, skoleleder 
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