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Skoler er klar
til at tænke
ud af boksen
Skolerne er klar til at
rykke, og det kan være eleverne kommer
til at gå i lørdagsskole
eller blive undervist
om eftermiddagen.
Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

HELSINGØR: Før forhand-

lingerne onsdag aften, hvor
Mette Frederiksen allerede
inden meldte ud, at tiden var
inde til at give de store skolebørn mere af deres hverdag tilbage, var kommunens
folkeskoler i gang med at forberede sig på om ikke en
fuld, så i hvert fald en delvis
åbning for de store klasser.
Folkeskolens ældste elever
er de seneste syv uger blevet
undervist hjemmefra.
- Jeg har svært ved at forestille mig, at Mette Frederiksen ophæver alle restriktioner og åbner for, at alle elever
vender tilbage. Men jeg kan
godt forestille mig en gradvis tilbagevenden. Ikke
mindst hvis man løsner for
afstandskravet. Som det er
nu, må der kun være 10 elever i et lokale, hvis vi skal
overholde afstandskravet
om to meter imellem bordene. Det betyder, at vi skal
bruge tre lokaler til at rumme en enkelt klasse, siger
Thomas Horn, skoleleder
Hellebæk Skoledistrikt.
- Man kunne godt forestil-

le sig en kombineret undervisning, hvor de bliver undervist i skolen og hjemmefra, siger Andreas Elkjær,
som også er fælles talsmand
for skolelederne i kommunen.
- Jeg håber, vi får en mulighed for at samle eleverne
nogle dage om ugen. En af
mulighederne kunne være
at mødes med dem i offentlige parker og give eleverne
mulighed for at dyrke idræt
sammen i mindre hold. Eleverne savner kontakten med
hinanden og lærerne. Den
virtuelle undervisning er ikke det samme som at være
rigtigt sammen, siger Mads
Hasselgaard, skoleleder,
Snekkersten Skoledistrikt.
Lørdagsskole

Skoleleder Andreas Eljkær
har også gjort sig nogle tanker om, hvordan det kan lade
sig gøre at undervise de store
elever. Som det ser ud lige
nu, bliver alle skoledistriktets lokaler brugt til undervisning af de små elever.
- Vi har ikke besluttet noget
konkret endnu. Det jeg har
meldt ud til lærerne, er at en
mulighed kan være at undervise eleverne om eftermiddagen, hvis vi har rengøringskapaciteten. Man kan
også forestille sig at indføre
undervisning om lørdagen.
Jeg er selv så gammel, at jeg
har prøvet at gå i skole om
lørdagen. Man kunne også
forestille sig at inddrage

Det ser ud til, at 1. og 2.
g'eleverne skal indstille sig
på at arbejde hjemmefra
indtil næste skoleår. Foto:
Lars Johannessen

nogle haller og bruge naturen, hvis vejret er til det, siger
Andreas Elkjær.
- Vi har stadig lokaler, der
kan benyttes, og hvis vejret
er godt, kan vi også bruge
udeområderne. Det er svært
at planlægge 25 scenarier, så
længe vi ikke ved mere. Men
det er ingen tvivl om vi savner eleverne, og også er lidt
bekymret især for de sårbare
elevers trivsel, siger Thomas
Horn.
Anderledes skoledag

Siden den 20. april har alle
kommunens elever fra 0.-5.
klasse været tilbage på skolerne til en noget anderledes
skolehverdag, end de er vant
til. En hverdag som blandt
andet betyder, at eleverne
skal sidde med behørig afstand i klasselokalerne, og
hvor håndvask er lagt ind i
skemaet som et fast punkt.
Også udeomgivelserne bliver i høj grad brugt som en
del af undervisningen.
For at kunne overholde afstandskriterierne har både
Espergærde-skolerne, Helsingør Skoledistrikt og Skolerne i Snekkersten taget
kommunens udskolingsafdelinger i brug, så nogle elever fra 4. og 5. klassetrin i
genåbningsperioden har deres skolegang på henholdsvis Tibberupskolen, Nordvestskolen og Skolen ved
Rønnebær Allé.

- Eleverne savner kontakten med hinanden og lærerne. Den virtuelle undervisning er ikke det samme som
at være rigtigt sammen, siger Mads Hasselgaard, skoleleder, Snekkersten Skoledistrikt. Foto: Lars Johannessen

Ingen elever tilbage
inden sommerferien
Der er stor usikkerhed blandt de lokale
rektorer om, hvorvidt
det overhovedet er
sandsynligt, at 1. og
2.g-eleverne når at
vende tilbage inden
sommerferien.

ESPERGÆRDE: Som det ser

ud lige nu, vil det formentlig
kun være afgangseleverne,
der får nødundervisning på
gymnasierne frem til sommerferien. Mens de øvrige
elever, som arbejder hjemmefra på syvende uge, skal
indstille sig på måske først at
vende tilbage til skolen i det
nye skoleår. Det vurderer de
lokale rektorer.
- Den 10. maj er skæringsdato for fase to af genåbnin-

gen, men som det ser ud lige
nu, synes jeg ikke der er meget, der lader til, at der bliver
åbnet op for at vores 1. og 2.g
elever vender tilbage. I første
omgang lader det til, at politikernes fokus er på at holde
hjulene i gang og tilgodese
erhvervslivet. Men nu må vi
se, hvad politikerne lander
på, siger Henrik Boberg
Bæch.
Savner eleverne

Vicerektor Claus Corneliussen fra Helsingør Gymnasium kan godt tilslutte sig.
- Jeg tvivler også på, at eleverne kommer tilbage. Statsministerens seneste udmelding tyder ikke på det. Men
vi håber, at det ændrer sig. Vi
savner eleverne og er klar til
at fi nde logistiske løsninger
og udnytte så mange af døg-

nets lyse timer som muligt
og for eksempel lave blokdage med undervisning i enkeltfag med 1.-. og 2.g eleverne, siger Claus Corneliussen.
Ikke sjovt

Også Henrik Boberg Bæch
ser gerne, at eleverne vender
tilbage hurtigst muligt, hvis
det er sundhedsmæssigt forsvarligt.
- Der er ingen tvivl om, at
eleverne ikke synes, at det er
sjovt at blive ved med at blive undervist hjemmefra. De
savner hinanden og lærerne,
og det gør vi også, siger Henrik Boberg Bæch.
Gymnasie-eleverne går på
sommerferie i slutningen af
juni måned.
tze

Elever kan blive undervist
på biblioteker og i haller
Måske Kronborg eller
vandrerhjemmet bliver elevernes nye alternative undervisningssted. - Vi har et
godt udvalg at vælge
imellem, fortæller
Rikke Reiter, centerchef, Helsingør Kommune.
Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

HELSINGØR: Kommunens

centre var onsdag i fuldt
sving med at udarbejde en liste over mulige alternative
undervisningssteder, hvor
det er muligt at undervise de
store elever, såfremt der ikke
er plads på skolerne. Mange
skoler har allerede alle lokaler i brug.
-Vi er meget optagede af at
få et overblik over vores ledige kapacitet, og hvordan vi
kan lave undervisning andre steder end på skolerne.

Vi kiggger på det, vi råder
over, og der er også flere, der
selv har henvendt sig med
tilbud om, at de gerne vil
hjælpe os. Jeg er ikke bekymret. Vi har et godt udvalg
at vælge imellem, siger Rikke Reiter, centerchef for dagtilbud og skoler, Helsingør
Kommune.
Stor imødekommenhed

Centerchefen oplyser, at
nogle af de steder, der er med
på listen tæller steder som
sportshaller, biblioteker,
Flynderupgård og Helsingør Vandrerhjem. Der arbejdes også her og nu på at lave
aftale med de haller, der ligger i nærheden af skoler, som
er selvejende.
- Vi møder en meget stor
imødekommenhed hos alle.
Der er stor lyst til at hjælpe.
Vi har også private, der uopfordret har henvendt sig for
at hjælpe, som blandt andet
Konventum, der råder over
konferencelokaler og domprovsten, der har tilbudt
muligheden for at låne me-
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nighedslokaler. Vi er også
blevet kontaktet af Kronborg, som tilbudt et undervisningsforløb for nogle af
eleverne, fortæller Rikke
Reiter.
Godt hjulpet

Centerchefen fortæller, at
det ikke kun handler om,
hvor det kan lade sig gøre fysisk at undervise eleverne.
Det handler i lige så høj grad
om, at sørge for, at det er muligt at opretholde en høj hygiejnisk standard for at
mindske smittespredningen.
- Hvis afstands- og hygiejnekravene opretholdes i den
nuværende form, er vi nødt
til at tænke i alternativer til
klasselokalerne. Hvis der
løsnes for kravene, kan det
være vi slet ikke har behov
for at forlægge undervisningen til andre steder. Uanset
hvad er vi ret godt hjulpet
med de muligheder der er i
kommunen, siger Rikke Reiter.

