
                                                                                                            

 

 

Skolens retningslinjer angående forebyggelse af smittespredning    

opdateret d.7./9. 2021 

Læs de gældende retningslinjer for skoleområdet her: 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Retningslinjer/Vejledning_haandtering-af-smitte-blandt-boern-

i-dagtilbud-og-grundskoler_060921.ashx?la=da&hash=64BF4F2115A6640C3FE35C472C2244F5840CFFF9 

 Afstandskrav og nærkontakt   

Justeringer af retningslinjer og anbefalinger for isolation og test af børn, som bliver nære kontakter fx i 

sammenhæng med dagtilbud, grundskoler (inklusiv efterskoler og frie fagskoler), fritidsaktiviteter og andre 

aktiviteter (legeaftaler, fødselsdage mv.). Justeringerne er foretaget på grund af høj vaccinationstilslutning i 

den brede befolkning samt god kontrol med epidemien. Med henblik på at inddæmme smitte samtidig 

med, at der tages hensyn til børnenes udvikling, læring og trivsel, kan børn, som bliver nære kontakter i 

stedet for isolation, blive i skolen og i dagtilbud ved at blive testet hurtigst muligt (enten hurtigtest eller 

PCR-test) efterfulgt af PCR-test på 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person. Børn 

under 3 år behøver ikke at blive testet.    

- Alle børn på en stue eller tilsvarende gruppeinddeling/i en stamklasse/på et hold er per definition nære 

kontakter til en smittet person (både smittet børn/elev/ansat) i stamklassen/på stuen el. 

gruppeinddeling/på holdet.   

Rengøring og hygiejne   

Alle klasser benytter kun deres eget toilet. Toiletterne rengøres hver dag. Alle kontaktflader i klassen og 

fællesarealer rengøres hver dag.   

Vi spritter redskaber anvendt i undervisningen af eller anvender engangshandsker. 

Alle elever og voksne på skolen vasker hænder ved ankomst til skolen og efter frikvarter. Der vaskes 

hænder, når man kommer hjem. Vi spritter hænder før og efter spisning.   

Lærerne vasker eller spritter hænder, når der skiftes mellem skolens klasser.   

Eleverne har fortsat deres egen faste plads i klassen.   

Eleverne anvender kun deres egen computer, tablet, saks, farveblyanter, limstift osv.   

Sundhedsstyrelsens seks generelle råd er:  

• Bliv vaccineret 

• Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer 

• Hold afstand7  

• Luft ud og skab gennemtræk   

• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 

• Gør rent, særligt overflader som mange rører ved 

Forældre på skolen   

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Retningslinjer/Vejledning_haandtering-af-smitte-blandt-boern-i-dagtilbud-og-grundskoler_060921.ashx?la=da&hash=64BF4F2115A6640C3FE35C472C2244F5840CFFF9
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Vi opfordrer til at forældre testes løbende, når de kommer på skolen. 

Retningslinjer ved sygdom   

Elever og voksne med symptomer på sygdom skal blive hjemme. Ved symptomer på Covid-19 opfordrer vi 

til, at elever og voksne bliver testet og først kommer i skole, når der foreligger et negativt resultat, og de er 

symptomfrie.   

Ved sygdom opstået i løbet af skoledagen, så skal eleven sendes op til mødelokalet, og Henriette kontakter 

forældrene, så eleven kan blive hentet.   

Hvis en elev (eller en i den nære familie) eller en ansat konstateres smittet med COVID skal skolen straks 

have besked. Klassen  og dens lærere betragtes fortsat  som nære kontakter.    

Testning 

Vi opfordrer kraftigt alle elever, der er fyldt 12 år til at blive testet to gange ugentligt. 

Så kære alle. Vi hjælper fortsat hinanden med at passe på og holde god håndhygienje samt et højt 

informationsniveau.   

Venlig hilsen Henriette 


