
Udeundervisning på Falkonergården 

  

Det bliver dejligt at se elever på FALKO igen – det er dog under mange begrænsninger: 

 I skolegården står 2 hvide telte, som også stod der, da I var her sidst, de er base for 
ude-undervisningen, med mindre man har idræt. 

Gården er delt op mellem Telt1 og Telt 2, og man må ikke gå tættere end 1 m på afspærringen dvs. 
at man ikke kommer tættere end 2 meter på elever fra det andet telt. 

Hvis man har formiddagsundervisning skal man senest gå fra FALKO kl. 11:50 – der skal være ryddet 
så rengøringen kan komme til inden næste hold møder - man skal gå direkte og hurtigt væk fra 

Falkos område (også fra forpladsen) 

Hvis man har eftermiddagsundervisning må man ikke komme på FALKO før tidligst kl. 12:05 – så er 

rengøringen færdig. Man må ikke stimle sammen ved cykelstativerne på forpladsen. 

Husk når man går fra skolen/fra idrætsfaciliteterne, er man i offentligt rum, og her gælder 

forsamlingsloftet på 5 personer. Bøder vil være jeres eget ansvar. 

  

TELT 1 er nærmest Hallen 

Indgang til TELT 1 sker porten på A. D. JØRGENSENS VEJ, man må IKKE gå ind andre steder, og man 

går også ud den vej. 

Man bruger Drenge- og Pige-toiletter med indgang ude fra GÅRDEN - man må IKKE gå ind på skolen i 

øvrigt. 

  

TELT 2 er nærmest mellembygningen 

Indgang sker via HOVEDINDGANGEN og man går ud samme vej. 

Man bruger toiletterne ved salen (og hertil er der ikke ensretning) – man må IKKE gå ind på skolen i 
øvrigt. Husk mundbind inde på skolen, I kan risikere at møde personale og andre elever der henter 

bøger mm. 

  

IDRÆTSUNDERVISNING som dobbeltmoduler: 

Foregår på kunstgræsbanerne ved Frederiksberghallen med mindre din lærer har sagt andet. Man 
skal gå bagom hallen og gå direkte hen til sin lærer, der står og venter inde på kunstgræsbanen. Der 
er mulighed for at få lagt sin taske indendørs i omklædning 11 (med indgang udefra), og der er 

adgang til toiletter, men start med at gå hen til din lærer. 

Man møder omklædt, og man tager direkte hjem efter modulet, man må ikke blive hængende - husk 
uden for banerne er man i offentligt rum, og her gælder forsamlingsloftet på 5 personer. I skal altså 

forlade området umiddelbart efter at undervisningen er slut og ikke forsamles. 

 


