
Information til elever om undervisning efter påske

Åbningen er baseret på øget testkapacitet lokalt på skolerne, og på et øget fokus på afstand mellem

elever, der ikke går i stamklasse sammen. Der er skolesamling tirsdag d. 6.4, hvor vi også vil forklare

disse ting for jer.

Vi har halvdelen af skolens elever inde på skolen ad gangen. I kan se på forsiden af lectio, hvilke

klasser det drejer sig om:

Klasser med undervisning i LIGE uger:

1q, 3q, 2u, 2v, 2x, 3u, 3v, 3x, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3j, 3k, 3m, 4u, 4v, 4x

Klasser med undervisning i ULIGE uger:

2q, 1u, 1v, 1x, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1j, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2j, 2k og 2m

Der er ikke ensrettet på skolen, og ringetiderne følger ringetiderne i lectio

Der er krav om at bære mundbind alle steder indendørs på skolen. Eneste undtagelse er i selve

klasselokalet, hvor man får undervisning. Lærere behøver kun bære mundbind/visir, hvis de har mere

end to hold på samme dag.

Alle timer starter stadig med SPRIT SPRØJT START

Generelt skal I ALLE have øget fokus på 2 meters afstand til andre, der ikke går i jeres stamklasse.

Man må ikke opholde sig på indendørs fællesarealer på tværs af klasser, men man må gerne gå

udendørs i frikvartererne, her skal de 2 m til elever fra andre klasser dog stadigvæk overholdes.

Både NYKA og KANTINENS spiseområde er fællesarealer der er lukket for ophold. Selve kantinen er

lukket tirsdag d. 6.4, I skal altså huske mad selv. Fra onsdag er kantinen åben med begrænset udvalg,

der er portionsanrettet, som I kendte det fra efteråret. Man skal stå i kø den modsatte vej af hvad I

plejer, altså inde i selve kantinen med indgang fra gården og går ud af kantinen op ad hovedtrappen-

følg pilene..

Man skal spise sin mad i klasseværelset. Hvis lokalet er et faglokale, som man ikke må spise i, kan

man spise i gården. Husk ekstra SPRIT og SPRØJT både før og efter man har spist. Luft godt ud i

klasselokalerne jævnligt.

Angående testning af elever

Skolen skal tilbyde mulighed for selvtestning, så man hele tiden kan være i et testrul, hvor man er

dækket i 72 timer. Man skal altid have en negativ test, der er højst 72 timer gammel, når man

kommer fysisk i skole på Falkonergården. Det vil blive kontrolleret i 1. modul af lærerne.

Ved selvtestning superviseres I af uddannet personale. Der er tale om en næsepodning, hvor

podepinden føres 2-4 cm ind i hvert næsebor. Selvtestning for elever foregår i klasselokalet i et
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nærmere angivet modul med fællesfagsundervisning.Den test I tager hos os, vil komme til at

optræde på jeres sundhed.dk og er gyldig på lige fod med kviktest, I tager andre steder.

Hvis man ikke ønsker at pode sig selv, må man booke tid på et af de lokale testcentre, så man hele

tiden overholder kravet om at være dækket af 72 timer og kan vise dokumentation for det. Man skal

have dokumentation med, hvis man er undtaget fra test - se forsiden af Lectio.

Selvtest foregår onsdag i uge 14, og tirsdag og torsdag i uge 15 og indtil I får andet at vide.

Det fremgår af lectio, hvornår Supervisoren kommer ind i lokalet. De første gange må I regne med at

det tager ca. 40 minutter af modulet.

Det er en uddannet Supervisor, der står for alle instruktioner til jer i lokalet. Vi beder jer være rolige

og følge instruktionerne i den rækkefølge og det tempo som supervisoren angiver, så vi kan sikre at

testen udføres korrekt af alle. Det gælder også, når I har prøvet det et par gange og synes I ved hvad

der skal ske.

Læreren skal være i lokalet under selvtesten, og mens I venter i 20 minutter på svar fra jeres test, vil

der være mulighed for undervisning. I skal sidde på jeres pladser med ryddet bord indtil

testresultatet er aflæst af supervisor, så undervisningen vil være indrettet efter det.

Ved positive tests

Det er blevet defineret af myndighederne, at i tilfælde af en positiv test i en klasse, sendes hele

klassen hjem som nære kontakter.

Lærere regnes ikke automatisk som nær kontakt i tilfælde af smitte, men kontoret afgør i hvert

konkret tilfælde om de er det.

Supervisoren vil i denne situation kende til den procedure der skal følges, og I vil derefter blive

informeret af kontoret også (SD/FM) sådan som I blev det i efteråret.

Husk at læse på Lectioforsiden jævnligt. Her er der link til hvad man skal gøre hvis man er testet

positiv eller er nær kontakt. Der står også praktiske oplysninger f. eks. om kantinen, om

“færdselsregler” osv.

Angående undervisning på valghold

Valghold må også gennemføres fysisk, forudsat elever fra forskellige stamklasser er mindst 2 meter

fra hinanden hele tiden. Det betyder i praksis at I bliver undervist i flere lokaler eller i meget store

lokaler: Festsalen er lige nu indrettet til at klare det, men fra uge 15 forventet gymsale også at skulle

tages i brug. Det fremgår af lectio, hvilke lokaler der er tildelt til undervisningen, samt hvilke elever

(klasser), der skal møde i hvilke lokaler. I en del tilfælde er det læreren der sørger for at skrive

fordelingen på modulet.

Enkelte valghold består af elever fra både 3. g og 2.g. På de hold foregår undervisningen som

udgangspunkt virtuelt, men lærere kan vælge at de elever, der må være på skolen, er med fysisk og
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de øvrige er med virtuelt. Elever der er på Falko og ikke kan nå hjem til valgholdets modul, sidder i de

tildelte lokaler og har undervisningen Det er læreren der afgør om der er delvis fysisk undervisning.

Vi er rigtig glade for at byde jer velkommen på Falko, også under de restriktioner der er. Vi beder

jer om at hjælpe os med at kunne holde den fysiske undervisning åben ved at I følger

retningslinjerne. Hold den lille afstand, så vi kan undgå den store igen.
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