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Afstandskrav og kontakt
1-meterskravet skal fortsat overholdes. 1-meterskravet kan fraviges indenfor klassen/grupperummet, men
ikke generelt. Klassen er fortsat den enhed, hvor eleverne har deres primære og nære kontakter. Ved
dobbeltborde, hvor vi ikke kan holde 1-meters afstand i klasserne, er der opsat plexiglasskærme mellem
eleverne. Elever skal holde afstandskravet på 2-meter til elever i andre klasser. Klasser blandes ikke.
1-meterskravet kan fraviges, hvis det har betydning for at kunne efterleve kravene i de almindelige
bestemmelser for undervisningen. Hvor man af hensyn til gennemførslen af undervisningen er nødt til at
afvige 1-meterskravet, skal der være øget fokus på personer med symptomer, hvem der er ”nære
kontakter”, og der skal være øget fokus på hygiejne.
Ved aktiviteter med øget risiko for dråbesmitte skal der fortsat holdes 2 meters afstand, f.eks. i forbindelse
med sang eller råb. Derfor skal skolerne bl.a. være opmærksomme på afstand i forbindelse med f.eks.
sangundervisning, fællessang eller ved aktiviteter, der lægger op til udbrud med råb.
Vi afholder derfor ikke morgensang på trappen. Det gør vi over TEAMS, og musiktimerne foregår med
2meters afstand udenfor, i hallen eller på trappen med en klasse ad gangen eller med aktiviteter tilpasset
klasseundervisning.
Vi opdeler fortsat klasserne i zoner i frikvartererne. Zonerne bibeholdes nu en uge ad gangen inden der
skiftes til nyt område. Alle holder frikvarter udenfor. Vi er flere voksne ude som gårdvagter, så der gribes
ind overfor tæt fysisk kontakt.
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.
Eleverne møder ind af klassens havedør. Der skiftes til indesko.

Madordningen

Maden serveres fortsat som portionsanretninger. Lærerne bruger engangshandsker og mundbind, når
maden uddeles.
Alle elever og klasser spiser i deres egne klasser. 9. klasse spiser i kantineområdet.
Køkkenet sprittes hver dag af efter brug. Madkundskab foregår online via TEAMS.
Forældre på skolen
Eleverne afleveres og hentes udenfor skolen som før ferien. Forældre må komme på skolen, når de er
indkaldt til møder, samtaler osv. Skole/hjemsamtaler afholdes over TEAMS i foråret.
Sociale arrangementer og lejrskoler
Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdomsog voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Det kan for eksempel være klassefester og
skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både
afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.
Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er
planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er
vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om
aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme
stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.
Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne også anbefaler aflysning af private arrangementer, der ikke
arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture
mv. Dette gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag. Skolen
følger disse anbefalinger.
Retningslinjer ved sygdom
Elever og voksne med de mindste symptomer (forkølelse, ondt i halsen osv.) 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 sendes hjem i selvisolation og må først vende tilbage til skolen, såfremt de er testet
negative på 4. og 6. dagen for kontakt og er symptomfrie.
Testning
Vi opfordrer kraftigt alle elever, der er fyldt 12 år til at blive testet to gange ugentligt, nu hvor de må vende
tilbage til fysisk undervisning i et vist omfang. Ligesom personalet testes to gange om ugen.
Så kære alle. Vi hjælper hinanden med at passe på og holde god håndhygienje samt et højt
informationsniveau.
Venlig hilsen Henriette

