Plan for gradvis genåbning af Niels Brocks
hovedforløbsuddannelser, HCA
Her beskrives hvordan Niels Brock håndterer den gradvise kontrollerede genåbning fra onsdag 29.
april 2020. Informationen er til dig, som deltager på et hold, hvor alle elever har 1 år eller mindre
tilbage af elevtiden. Planen er gældende for elever på Niels Brocks Iværksætteruddannelse og
Hovedforløb. Det helt overordnede princip er at sikre, at vi alle, som minimum, overholder samtlige
forholdsregler og tiltag udstukket af Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet, i forbindelse med
den gradvise åbning.

Det har været afgørende i vores planlægning at du, når du møder ind på skolen:
•

undgår myldretidstrafikken

•

omgås så få personer som muligt - både i, men vi anbefaler også uden for, skoletiden

•

trænes i korrekt udført håndvask

•

kender retningslinjerne/instrukserne for hygiejne og adfærd – og at du ved, at overtrædelse af
disse COVID-19 retningslinjer og instrukser er en overtrædelse af skolens studie- og
ordensregler, og vil blive sanktioneret i henhold hertil.

Der er udarbejdet en plan for skolen på H.C. Andersens Boulevard 2, for de hold der fra onsdag den
29. april 2020 vil modtage fysisk undervisning på skolen. Der vil blive tale om delvis fremmødeundervisning og delvis virtuel undervisning. De dage, hvor der ikke er fremmøde-undervisning, foregår
undervisningen virtuelt. Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle elever, der er på sidste år af deres
uddannelse, tilbydes fysisk fremmødeundervisning. Grundet lokalekapacitet er dette ikke muligt, og
skolen har foretaget en prioritering, der muliggør, at skolen lever op til myndighedernes retningslinjer
for den gradvise kontrollerede genåbning.
Skolen vil være åben alle hverdage fra kl. 9.00 til 15.15 for de elever, der har fremmødeundervisning.
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Nørre Voldgade 34 · 1358 København K
Tlf. 33 41 91 00 · brock@brock.dk
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Iværksætteruddannelsen
Eleverne skal fra onsdag den 29. april booke sig ind til 1:1 vejledning og sparring med underviseren.
Eleverne skal alene færdes på den gang, hvor HUB´en er placeret.
Fra mandag den 4. maj vil HUB´en være åbent for individuelt arbejde, oplæring og vejledning.
Individuel fremmødeplan vil blive fremsendt til jeres mail senest 1. maj 2020.
Kantinen vil være lukket og aflåst, ligesom adgangsveje til den øvrige bygning vil være aflåst.
Adgang til bygningen
Eleverne vil få præciseret hvilket lokale de skal møde op i, og hvilken trappe, der skal benyttes ved
ankomst og ved afslutning af skoledagen. Da alle elever skal vaske hænder inden undervisningen
påbegyndes, må alle påregne at møde op mod 15 – 20 minutter før mødetid.
Mødeplan
Fremmødeundervisningen på Iværksætteruddannelsen vil foregå efter følgende plan.
Hold 1 (rød) møder i lige uger mandag – onsdag – fredag og i ulige uger tirsdag - torsdag
Hold 2 (grøn) møder i lige uger tirsdag – torsdag og i ulige uger mandag – onsdag – fredag
Mødetiden vil være mellem kl. 9.30-14.30 for begge hold, alle dage. Individuel fremmødeplan vil blive
fremsendt til jeres mail senest 1. maj 2020.

Hovedforløbet
Elever på hold på Niels Brocks Hovedforløb, der er en del af genåbningen vil blive fordelt på op til fire
stamlokaler, og hver elev får direkte besked om, hvilket stamlokale han/hun skal møde op i. Eleverne
skal alene færdes på den etage, hvor tildelte stamlokale er placeret.
Elever der skal til fagprøveeksamen vil modtage separat information herom forud for eksamen. Denne
information omhandler både regler og retningslinjer for eksamen, ophold på skolen samt gældende
vilkår for eksamensfejring og deltagelse af familiemedlemmer heri.
Kantinen vil være lukket og aflåst. Adgang til bygningen vil foregå via Hovedindgangen
Hammerichsvej/H.C. Andersens Boulevard, udgang vil foregå via opgangen til H.C. Andersens
Boulevard. Gange i stueetage og 1. sal vil være ensrettet.
Da alle elever skal vaske hænder inden undervisningen påbegyndes, må man påregne at møde op
mod 15 – 20 minutter før mødetid.
Mødeplan
Individuel fremmødeplan samt information om fagprøveeksamen vil blive fremsendt til jeres mail senest 1.
maj 2020.
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