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Kontakt med elever og familier 
Hvordan foregår kontakten mellem 
den interne skole og henholdsvis hver 
elev/hver familie? 
 
Herunder: Hvor ofte har skolen 
kontakt med henholdsvis hver familie 
og hver elev? (Er det på daglig basis, 
hver anden dag eller andet?) 
 
På hvilken måde foregår kontakten 
med henholdsvis elev og familie? 
(Telefonisk/pr. mail/online møde eller 
andet) 
 

Der foretages daglige telefonopkald til hver enkelt elev og 
dennes forældre. Der er både en social samtale med 
eleven samt hjælp og vejledning til det faglige arbejde. 
Forældre og elever kontaktes evt. flere gange dagligt efter 
behov. 
Der udsendes ugebrev som normalt. 
Der udsendes materialer på mail, hvor der også er dialog 
med forældre. 
 
I uge 14 er der fokus på at lægge mere vægt på visuelt 
baserede kontaktformer. F.eks. Skype, Facetime, 
TeamViewer og egne undervisningsvideoer. 
 

Om nødundervisningen 

Hvordan afholder skolen 
nødundervisning (undervisning af 
elever, der pt. er hjemme). 
 
Har eleverne fået materiale med 
hjem? 

Alle elever bliver dagligt kontaktet telefonisk af deres lærer 
og/eller pædagog. Der er dels en social samtale samt hjælp 
og vejledning til den fjernundervisning der etableres. 
Fjernundervisningen vil være tilrettelagt efter den enkelte 
elevs behov og evner. Det kan f.eks. være Skype/Facetime 
opkald/SMS, og opgaver tilsendt på mail samt opgaver og 
undervisningsforløb på elektroniske platforme. Vi 
anvender læringsplatformene bl.a.: MoMo, Clio, 
Grammatip, Gyldendal, Xplore, danske-dyr, verdens-dyr, 
Matematikfessor, Achso, Dubistdran, Gekko-tysk og 
engelsk, Superbog samt materialeplatformen. 
 

Sikrer skolen, at eleverne aktivt 
deltager i nødundervisningen?  
 
Hvis ja, hvordan? 

Der er på daglig basis opfølgning på kontakt og faglig 
progression. Kontakten er telefonisk mellem skole og hjem. 
Der er ganske som under normale tilstande en tæt kontakt 
til hjemmet. 

Registrerer skolen elevers manglende 
deltagelse i nødundervisningen? (jf. §3 
stk. 2 i bekendtgørelse om 
nødundervisning) 
 
Hvis ja, hvordan? 
 

Der føres log i dagbog og fravær registreres fortsat i 
Tabulex. 

På hvilke måder yder skolen 
vejledning og bistand til 
forældre/værger, så de kan 
understøtte elevernes 
nødundervisning?   

Den daglige telefoniske kontakt indebærer vejledning til 
dagens og ugens faglige arbejde. Der er løbende udsendt 
informationsmails til forældre, hvor der også er 
inspirationsmateriale til en god hverdag med hjemme-
/fjernundervisning. 
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(jf. §4 i bekendtgørelse om 
nødundervisning). 
 
Hvordan er behovet hos 
forældre/værger for at få vejledning 
og bistand til nødundervisningen? 

Der har været et moderat behov. Der er store forskelle på 
hvordan de forskellige hjem organiserer deres hverdag, og 
i hvilken grad, de ønsker eller er i stand til at presse deres 
barn til skolefagligt arbejde. Det generelle indtryk er, at der 
arbejdes ganske fornuftigt. På opholdssteder og i en 
plejefamilie oplever vi, at der er en større fokus på egne 
aktiviteter end på skolens. 

Nødpasning og undervisning på skolen 

Vedr. elever der får nødpasning i 
dagbehandlingstilbuddet og dermed 
undervisning i skolen (ikke hjemme): 
 
Hvor mange elever har deltaget i 
undervisning i forbindelse med 
nødpasning indtil nu, og hvor mange 
elever forventer I, der deltager 
fremover?  
(angiv antal elever for hver dag indtil 
nu og fremover) 
 

13-14/3 var der 1 elev i skole/nødpasning. 
16, 17, 18/3 1 elev planlagt i nødpasning, men han kom 
ikke ud fra hjemmet. Herefter blev nødpasningen aflyst af 
forældre. 
 
Minimum en elev vil fra 1. marts blive nødundervist/-
passet i en af Fjordskolens afdelinger. Og omkring 
yderligere 7-8 elever udviser i forbindelse med situationen 
bekymrende adfærd, idet de er særligt udfordrede vil 
skolen nu overveje om også disse elever skal have 
etableret nødundervist/-passet i en af Fjordskolens 
afdelinger. 

Hvordan foregår denne undervisning? 
 
Herunder: Hvor mange elever og 
medarbejdere er sammen? 
Afholdes det i skolens lokaler eller et 
andet sted? 
Hvordan tilrettelægges det for at 
mindske smittefare? 
 

Der vil til enhver tid blive overholdt de vejledninger som 
myndighederne udgiver. Det gælder pt. antal af personer 
samlet, vejledende afstand mellem personer og rengøring 
samt personlig håndhygiejne. 
Vi vil I så høj grad som muligt benytte udendørs aktiviteter. 
Hvis der opstår behov for flere elever i nødpasning end 
vejledninger om forsamlinger anbefaler, vil vi dels kunne 
fordele eleverne på de 4 forskellige matrikler, samt lave en 
opdeling af inde- og ude aktiviteter. 

Eventuelle bemærkninger fra skolen: 
 
 

Det er skolens opfattelse, at den følger Bekendtgørelse om 
nødundervisning. 
Dags dato har Fjordskolen afholdt møde på baggrund af 
henvendelse fra KL og Børne- og undervisningsministeriet 
som opfordrer til at skolen til at overveje nødundervisning 
for særligt sårbare elever. 

Eventuelle bemærkninger fra 
tilsynsførende: 
 

Fjordskolen følger Bekendtgørelse om nødundervisning. 

 


