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Fra mandag den 18. maj er det igen muligt at tilbyde Randers Kommunes unge, dog inden 
for Grundskole-området, Randers Ungdomsskoles undervisning og fritidstilbud.  

Genåbningsplanen for Randers Ungdomsskole omfatter: 

• Genåbningsplan for den almene undervisning og valgfagsundervisning 
• Genåbningsplan for klubber og Fritidsmiljøer 
• Genåbningsplan for Kaosambassaden 

Det er d.d.(15.05.2020), med hurtig og effektiv handling fra skolechef Jesper Kousholt blevet 
slået fast, at Randers Ungdomsskole er omfattet af skoleområdet. Hermed kan afklaringen 
og afstemningen af genåbningsplanen, og de deraf medfølgende rengørings- og 
hygiejneopgaver, vurderes og handles på.   

Det er aftalt med Manne Berg: 

Undervisningslokaler på Nyholm rengøres hver dag mellem kl. 12.15-15.00. 

Klubber og Fritidsmiljøer er omfattet af skolerengøringen på åbningsdage 

Kaosambassaden rengøres på åbningsdage frem til og med uge 26. 
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Genåbningsplan – Center for Undervisning og  
Læring i Randers Ungdomsskole 

• Ungdomsskolens valgfagsundervisning er ikke en del af  
genåbningsplanen efter aftale med byens folkeskoler. 

 

• Online- eller fjernundervisningen fortsætter på e-
Sportshold, kunsthold, forfatterhold o.l.  

 

• Undervisningen fortsætter med at have max.15 elever på holdene, da holdeleverne 
kommer fra mange forskellige lokaliteter i Randers Kommune 

 
 
Undervisningsafdelingen organiserer genåbningsplanen i 3 faser. 
 

Fase 1 – med start 18. maj 2020 eller snarest derefter. 
Knallertkøreskole 

• Denne undervisning foregår på scootere og lever op til krav fra 
Sundhedsmyndighederne, retningslinjer fra ”Sikker trafik” samt nedenstående lokale 
retningslinjer. 

• Alle hold afvikles efter retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og ”Sikker trafik” samt 
nedenstående lokale retningslinjer. Eleverne fordeles på hold med max. 12 elever. 
Undervisningen består af teori i lokale på Nyholmsvej 12, samt kørsel på scootere.  

• Lokale og scootere rengøres efter gældende retningslinjer. Ungdomsskolens 
motoransvarlige sørger for at der leves op til reglerne.  

• Elever opfordres til selv at medbringe styrthjelm. Ungdomsskolen stiller hjelme til 
rådighed for elever som ikke selv har. Hjelmene rengøres og benyttes først igen 
efter 48 timer. https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/paa-knallert-og-scooter 

 

1.hjælp 
• Alle hold afvikles efter retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, ”Dansk 1.hjælpsråd”  

http://xn--frstehjlpsrd-3cbj7x.dk/2020/05/13/dk-oversaettelse-af-covid19-gl/ samt 
nedenstående lokale retningslinjer.  
Eleverne fordeles på hold med max. 9 elever. Undervisningen foregår i lokale på 
Nyholmsvej 12, hvor lokalet og undervisningsmaterialer rengøres efter gældende 
retningslinjer. 

Jagttegn 
• Den teoretiske undervisning afvikles i lokale på Nyholmsvej efter retningslinjer fra 

Sundhedsstyrelsen, ”Dansk Jægerforbund” samt nedenstående lokale 
retningslinjer.  
Eleverne undervises på hold med max.15 elever, hvor lokalet og 
undervisningsmaterialer rengøres efter gældende retningslinjer. 

https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/paa-knallert-og-scooter
http://f%C3%B8rstehj%C3%A6lpsr%C3%A5d.dk/2020/05/13/dk-oversaettelse-af-covid19-gl/
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Skydeøvelse foregår på skydebane efter gældende regler 
fra ”Dansk jægerforbund”. 
https://www.jaegerforbundet.dk/jagt/bliv-jaeger/tag-
jagttegn/ 

 

Fase 2 – med start 25. maj 2020 eller snarest derefter. 
Motorhold 

• Motorholdene afvikles med max. 9 elever, hvor der undervises efter regler fra DMU. 
https://dmusport.dk/praeciserede-retningslinjer-for-udendoersidraet-14-05-2020/ , 
retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt nedenstående lokale retningslinjer.  
Værksted, værktøj, maskiner mm rengøres efter gældende kommunale regler og 
sidestilles med legetøj. 

Kunst/musikhold 

• Kunsthold og andre kreative hold afvikles med max. 12 elever efter nedenstående 
lokale retningslinjer. 

Madhold:  

• Der er særlig opmærksomhed på hygiejniske forhold og holdene afvikles med max. 
9 elever efter retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt nedenstående lokale 
retningslinjer. 

Skate/Parkour/Styrketræning 

• Hold med fysisk aktivitet afvikles på hold med max. 9 elever efter retningslinjer fra 
Sundhedsstyrelsen samt nedenstående lokale retningslinjer. 

 

Fase 3 – med start 8. juni 2020 eller snarest derefter. 
Sommeraktiviteter.  
 

• Undervisningen kan omfatte Parkour, e-Sport/Madhold, Skate, Street, Motor, Musik 
og Band, Cross, Kunst, Robolab, Forfatterhold og foregår efter tilmelding på 
hjemmesiden med max.12 elever efter retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og 
nedenstående lokale retningslinjer. 

 

 

 

 

 

https://www.jaegerforbundet.dk/jagt/bliv-jaeger/tag-jagttegn/
https://www.jaegerforbundet.dk/jagt/bliv-jaeger/tag-jagttegn/
https://dmusport.dk/praeciserede-retningslinjer-for-udendoersidraet-14-05-2020/
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Lokale retningslinjer for Undervisningshold i Randers 
Ungdomsskole. 

Alle medarbejdere modtager relevante retningslinjer og 
orienteres personligt af afdelingsleder. Afdelingsleder koordinerer 
og planlægger undervisningen, så alt kan gennemføres efter 
Sundhedsstyrelsens udmeldte retningslinjer samt de lokale 
retningslinjer.  
Elever informeres gennem mail og E-post.  
 
Hvad skal jeg som medarbejder gøre 
Er du i tvivl om noget kontakt AMO-repræsentant Kim Ankerstjerne eller afdelingsleder 
Peter Larsen på 20218240. 

 

Håndhygiejne 

For både personale og elever er god håndhygiejne meget vigtigt. Vask hænder ofte og 
grundigt med vand og sæbe eller brug håndsprit.  

Alle skal vaske hænder når:  

• I møder til undervisning.  
• Inden man går hjem fra undervisning. 
• Efter toiletbesøg 
• Før og efter spisning  
• Man har pudset næse eller hostet/nyst i hånden.  

Er du ikke i nærheden af vand og sæbe, anvend spritservietter eller hudvenlige 
vådservietter. For både lærere og elever gælder det, at man skal hoste eller nyse i ærmet. 
Benyt kun engangs- servietter og håndklæder. 

Holde afstand  

• Hold afstand på en meter til dine kollegaer og eleverne. 
• Elever skal afleveres/afhentes uden for skolen. Forældre skal ikke samles, så 

planlæg gerne aflevering i intervaller. 
• Udsættes du for uhensigtsmæssig adfærd, så kontakt Peter Larsen. 
• Begræns den fysiske kontakt.  

Undgå håndtryk, kindkys og kram. Hjælp eleverne med at overholde dette.  
• Hold møder med kollegaer udendørs med god afstand, eller over video/telefon.  

Undervisning.   

Undervisning tilrettelægges så mest mulig undervisning foregår udendørs.  

• Ved undervisning indendørs skal der være en meter mellem eleverne. Tal eventuelt 
med din leder og kollegaer om, hvordan I kan indrette lokaler.  

• Planlæg undervisning i mindre grupper. Max. 9 elever pr. undervisningshold. 
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• Specifikke fag som f.eks. madkundskab, skal 
gennemføres væsentlig anderledes end før, f.eks. med 
fokus på ernæring i stedet for konkret madlavning. 

• Idræt skal foregå udendørs og planlægges uden 
kontaktsport.  

• Har forældre spørgsmål til undervisningen opfordres til 
kontakt til afdelingsleder Peter Larsen 20218240 

Rengøring  

• Der skal gøres mere rent end vanligt, med særlig fokus på kontaktpunkter f.eks. 
håndtag og lyskontakter, som rengøres to gange dagligt. Planlæg med ledelsen, 
hvordan I sikrer den nødvendige rengøring.   

• Undervisningsmateriale skal vaskes efter brug. Minimum to gange dagligt.  Tablets, 
tastaturer og mus skal rengøres to gange dagligt og mellem brug.  

• Elever skal så vidt muligt ikke deles om tablets. Hvis der deles tablets, skal de 
rengøres med spritservietter mellem deling. Alle skal vaske hænder med vand og 
sæbe før og efter brug af tablets, mus og tastaturer.   

• Skraldespande i klasselokaler og på toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte og 
mindst én gang dagligt. 

 
Generelt 
 

• Børn og voksne med tegn på Covid-19 sygdom skal hjem omgående og blive 
hjemme, indtil de har været symptomfri i 48 timer.  

• Symptomer på sygdom kan være – tør hoste, feber, vejrtrækningsproblemer, 
hovedpine, muskelømhed, ondt i halsen. 

• Børn og voksne med kendte, længerevarende tilstande og lettere symptomer, fx 
høfeber/allergi, må gerne komme på holdene. Det vil sige, at hvis eleven (eller den 
voksne) lider af en kendt, anden sygdom, som kan forklare symptomerne, og egen 
læge vurderer COVID-19 som usandsynlig, må man gerne komme på holdet.  

• Det er op til egen læge at vurdere, om der bør testes for COVID-19. 
 
 
Følg yderligere retningslinjer: 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID19-Forebyggelse-af-smittespredning. 
https://broen.randers.dk/personale/arbejdsmiljoe/information-om-coronavirus/ 
https://www.randers.dk/coronavirus/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://broen.randers.dk/personale/arbejdsmiljoe/information-om-coronavirus/
https://www.randers.dk/coronavirus/
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Kontrolleret genåbning af klubber fra den 18. maj 2020 
 
Kort beskrivelse af klubtilbud 
Klubberne i ungdomsskolen tilbyder alle 13 – 18-årige i Randers 
Kommune et fritidstilbud, der med udgangspunkt i de unges 
ønsker og behov, udfordre og udvikler de unge, og samtidig 
skaber relationer og danner netværk.  
I klubberne møder de unge engagerede og dygtige medarbejdere, som forstår de unge og 
kan give dem relevant feedback og vejledning. Randers Ungdomsskole beskæftiger 55 
medarbejdere i klubberne, med ansættelse fra 3 – 37 timer pr. uge. 
Ungdomsskoleklubberne er et tilbud, hvor unge frivilligt kan vælge at bruge deres fritid. Vi 
registrerer, at de unge kommer i vores tilbud som medlemmer og brugere. Der finder ingen 
daglig registrering sted. De unge kan komme og gå efter eget valg. 
Vi oplever at unge, der benytter vores klubber, i nogen grad er tilknyttet det lokalområde, 
hvori klubben er beliggende. Derudover søger de unge forskellige alternativer. F.eks. 
klubber på andre geografiske lokationer i kommunen, hvilket betyder at unge fra flere 
forskellige skoletilbud og lokalområder benytter samme klub. 
I forbindelse med unges brug af flere forskellige klubtilbud, hvilket vi ser som en relationel 
styrke i forbindelse med normal drift, har en del af vort personale tjeneste i op til 3 
forskellige klubber, og enkelte medarbejdere flytter location i løbet af en vagt. 
 
Det er planlagt, at sidste åbningsdag i denne sæson er onsdag den 10. juni 2020 
 

• Klubberne er fordelt over hele Randers Kommune, med 4 Fritidsmiljøer og 7 
Klubmiljøer. 

• Klubberne holde åbent mandag og onsdag. 
• Fritidsmiljøerne holder åbent i 8 timer, placeret i tidsrummet kl.14.00 – kl. 22.00 
• Klubmiljøerne holder åbent i 3 timer, placeret i tidsrummet kl. 18.30 – kl. 22.00 

 
 
 

Det bør bemærkes at unge, der 
benytter klub-tilbuddene i 
yderområderne, befordres til og fra 
klubben i bus/rutebil, iht. aftale om 
kommunal ungdomsskole-buskørsel. 
 
Følgende klubber benytter sig af den 
kommunale ungdomsskole-buskørsel. 

- Assentoft 
- Langå 
- Bjerregrav 
- Fårup 
- Spentrup 
- Øster Tørslev 
- Harridslev. 
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Organisering af hverdagen: 
  

• Der skal laves en aftale med de lokale skoler ift., hvordan 
klublokalerne benyttes ad. Hoc. i formiddagstimerne, med 
mindre at de rengøres efter brug. 

• Nedenstående klubber har formaliseret lokalefælleskab 
med følgende skoler: 
- Hornbæk skole:  

Juniorklub i dagtimer - Ungdomsskoleklub i aftentimer 
- Assentoft skole:  

Juniorklub i dagtimer - Ungdomsskoleklub i aftentimer 
- Fårup skole:     

Grundskole i dagtimer - Ungdomsskoleklub i aftentimer  
- Nørrevangsskolen:  

Sprogbro i dagtimer - Ungdomsskoleklub i eftermiddags/aftentimer 
- Nyholmsvej:  

Heltidsundervisning i dagtimer; Ungdomsskoleklub i eftermiddags/aftentimer 
 

• Vi udfærdiger en plan for, hvordan de enkelte klubbers arealer inde og ude kan 
benyttes, så sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes.  

• Vi tilstræber at planlægge og gennemføre aktiviteter udendørs, i det omfang det kan 
lade sig gøre 

• Såfremt det vurderes, at det for enkelte klubbers vedkommende ikke er muligt, vil 
disse ikke indgå i genåbningsplanen.   

• Vi udfærdiger en plan for, hvordan vi håndterer opstået sygdom/tydelige symptomer 
i åbningstiden. 

• Vi ophænger materialer fra sundhedsmyndighederne. 
• Vi skaber tryghed for vores medarbejdere ved at de orienteres, instrueres og 

forberedes på opgaven omkring genåbning, således de er klædt på ift. den 
sundhedspædagogiske opgave. Der afholdes internt kursus for medarbejdere den 
18. & den 21. maj. 

• Vi sikrer, at de unge bliver instrueret i sundhedsstyrelsens retningslinjer for social 
omgang og håndhygiejne, når de træder ind i klubben - medarbejder (dørvagt). 

• I relation til de sundhedsmæssige anbefalinger bør det nævnes, at klubtilbuddene i 
Bjerregrav, Langå, Harridslev, SYD (Tirsdalens Skole) er beliggende i kældre, 
med mangelfuld eller dårlig udluftning/adgang til det fri. 
 

Kommunikation 
For at sikre informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen og kommunale retningslinjer er 
synligt tilgængelige for alle, ophænges disse ved indgang til klubben.  
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I situationer hvor vi skal i kontakt/dialog med forældre, vil vi som 
udgangspunkt bruge AULA.  
Kørsel og befordring 
Vi igangsætter ikke aktiviteter, hvor befordring i ungdomsskolens 
busser er nødvendig 
 
Kost og køkken 
Ungdomsskoleklubberne tilbyder ikke kostordning, og i de af vores klubber hvor der 
forefindes køkken, vil disse være lukket.  
 
Rengøring 
Effekter og legetøj rengøres ved lukketid med enten sprit eller vand og sæbe. Billardkøer, 
bolde, bordtennisbats og lignende aktivitetseffekter rengøres efter brug, og før de 
overdrages til anden bruger. 
Tablets, skærme og tastatur på pc’ere og elektroniske spil rengøres efter brug, og før de 
overdrages til anden bruger. 
Lokaler, kontaktflader, overflader, trykknapper, håndtag rengøres iht. gældende 
vejledning.  
For at kunne indfri sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger for at undgå 
smittespredning, vil der være behov for rengøring, der tager højde for kompleksiteten ift. 
åbningstider, diversiteten af brugere i samme lokale, samt tidspunkter for afbenyttelse af 
lokalerne.    
 
 
Genåbningsplan for Kaosambassaden 
 
Kaosambassaden kan genåbnes 25.5 for booking af kreative værksteder og undervisning 
af mindre grupper.  
 
Åbningstiden er mandag – torsdag.  
 
Lokaler kan ikke benyttes udenfor åbningstiden. Dette gælder også for brugere med 
nøglebrikker. 
 
Lokaler bookes telefonisk, via mail eller Facebook.  
 
Der vil ikke være adgang til huset uden forudgående aftale med personalet.  
 
De typiske bookinger og undervisningsforløb ligges i 2 daglige blokke af 4 timer, således 
at der ikke sker for mange skift.  
 
Imellem blokke, og efter sidste blok, sprittes flader og udstyr af, således det er klar til 
næste bruger.      
 
I åbningstiden vil der være min. 2 medarbejdere tilstede på Kaosambassaden.  
 
Al personale informeres om procedurer ift. hygiejne, og har til opgave at instruere alle 
brugere i korrekt brug af huset, jf. de gældende regler.  
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Hyppig håndvask og afspritning er et krav.  
 
Vejledninger ift. smitte, symptomer, hygiejne mv. hænges op i 
alle lokaler. 
 
Brugere må ikke færdes på tværs af værksteder/lokaler.  
 
E-sports-lokale kan ikke benyttes.  
 
Køkken kan ikke benyttes.  
 
Kontoret må kun benyttes af personale.  
 
Personale må kun benytte egen arbejdsstation på kontoret.  
 
Udendørsmøbler fjernes, således de unge ikke gør ophold foran huset.  
 


