
Covid-19 nyt. 

14.12.2020 

Afdelingen på Borups Allé er lukket frem til 4. januar, da en elev og en lærer er testet positive. 

Vores øvrige afdelinger er åbne. 

7.12.2020 

Erhvervsskolen af 2011 er IKKE lukket og undervisningen kører som vanligt. Vi har dog skærpet 

retningslinjerne, og det betyder bl.a., at alle elever udelukkende undervises på egen afdeling. 

Kontakt din afdelingsleder, hvis du er i tvivl om hvor du skal møde eller du har andre spørgsmål 
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Midt i en karantænetid 

Nedlukning 12.3  
Erhvervsskolen af 2011 lukkede for fysiske skoleaktiviteter torsdag d. 12. marts. Alle elever blev telefonisk 
orienteret af deres kontaktlærer, og flere havde i den forbindelse behov for en længere snak for at skabe 
tryghed.   
Den næste uge blev alle kontaktet dagligt med opgaver, der blev løst kreativt i naturen og online. Der blev 
arbejdet i onlinefora - både med undervisning og som socialt mødested med mulighed for at bevare 
kontakten til netværket.   
Vi startede hurtigt med at tilbyde vores elever gåture efter at have udarbejdet retningslinjer i samarbejde 
med sundhedsstyrelsen. Dette tilbud har en stor og stigende del af eleverne benyttet sig af.   

De elever, der har haft svært ved at navigere på online portaler, har vores lærere opsøgt derhjemme med 
undervisningsmaterialer.  

Flere unge får særlige behov lige nu  
I denne uge udvider vi viften af tilbud, da vi oplever en stigende gruppe af elever som særligt sårbare. Det er 
elever, som klarer sig godt i den normale skolestruktur, men som oplever en øget angst, utryghed og 
vanskeligheder med at fastholde døgnrytmen i forbindelse med nedlukningen. Det er vores forventning, at vi 
i de kommende uger vil se fortsat stigning i antallet af elever, der udvikler stress-symptomer. 

Samtidig har vi ekstraordinært fokus på vores 3. års elever, der skal sikres så meget undervisning/praktik 
som muligt.  

Plan for den kommende periode  
Derfor har vi iværksat en plan med fem indsatser, som elever med behov, får mulighed for at benytte:  

• Interne praktikker – vi har ni interne praktiksteder, hvor i alt 40 elever fordeles med 1-5
fremmødedage.

• Eksterne praktikker – vi er så heldige, at ni af vores eksterne praktikværter, primært håndværkere og
fødevarebutikker, gerne modtager elever fra indeværende uge. Det betyder, at ni af vores elever er
tilbage i en hverdagslignende situation.

• Fagundervisning - på matriklerne udbydes der fagundervisning, i små faste grupper under
hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

• Samvær i naturen – vi har både igangsat fysisk aktivitet i uderummet, og der er stadig mulighed for
gåture med kontaktlærerne for de elever, som ikke er i praktik/har anden fagundervisning.

• Som det sidste har vi udvidet vores fjernundervisning og virtuelle fællesskaber, så der nu også
undervises i større grupper for de elever, som savner fællesskabet.

Samlet er der tale om en stor indsats på alle niveauer: Ledelsen har været aktiveret med planlægning og 
støtte, som rammen om medarbejdernes indsats med de nye vilkår for både samvær, støtte og undervisning.  
Tilsvarende har vores samarbejdspartnere i forhold til praktikken vist stor vilje til at tage i mod vores elever 
på en forsvarlig måde. Indarbejdelsen af Sundhedsstyrelsens retningslinjer i alle skridt på vejen har krævet 
stor planlægning og fleksibilitet, og der er ingen forventning om at der kan planlægges med andet end en 
kort horisont. Det er således en løbende opgave at tilpasse vores tilbud til målgruppens behov i en 
Coronatid.   
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