
Elevers Corona-retningslinjer på SINE 
 

- Ved ankomst og afrejse tager I altid afsked/mødes med jeres forældre ved hallens parkeringsplads.  

 

I husene / færdsel på skolen 
 

- Kontaktlærerne inddeler jeres huse i familiegrupper af max. 8 elever og tildeler hver familiegruppe ét 

badeværelse, laver en rengøringsturnus.  

- Inden for familiegrupperne er afstandskravet på en meter suspenderet. 

- Lærerne indgår ikke i familiegrupperne, og afstandskravet på 1 meter, skal så vidt muligt overholdes mellem 

lærerne og jer, både i undervisningen og i samværsdelen. 

- I må kun dele værelse med andre fra jeres familiegruppe, og I må kun være på værelsesbesøg hos andre fra 

jeres familiegruppe. 

- Når I er sammen på tværs af familiegrupperne (på skolens fællesarealer eller udendørs), skal afstandskravet 

på 1 meter overholdes.  

- Der holdes til højre når man bevæger sig rundt på skolens matrikel (i elevhusene, på gangene i 

klasselokalerne osv.) 

Rengøring og hygiejne 

- I skal vaske hænder eller spritte hænderne af, når I går fra et lokale til et andet. Der er sat instruktioner op 

ved samtlige håndvaske, og der er sat ekstra håndvaske op udenfor. 

- I må ikke gå med fingerringe. 

- I skal holde en meters afstand til alle - på nær jeres egen familiegruppe. 

- I skal holde til højre, når I bevæger jer rundt på skolens matrikel (i elevhusene, på gangene, i 
klasseværelserne). 

- Rengøringsrutinerne kan I se i husene og i fællesarealerne, hvor der hængt sedler op om dette. 
 

Sygemelding 

 
- Hvis du er syg, skal du ringe til skolen (74744990), og vælge lærerværelset (Helle), hvorefter Helle/vagtlærer 

tilser dig på dit værelse. Du skal ikke gå ind på lærerværelset, eller forlade værelset. 

- Har du corona symptomer (tør hoste, feber, vejrtrækningsbesvær, muskelsmerter) bliver du isoleret i en 

hytte ved hallen, indtil dine forældre henter dig (du kan ikke tage offentligt transport hjem). Her bliver du 

tilset af Helle/vagtlærer. Du pakker en taske med mest nødvendige ting, og tager dyne, pude og lagen med 

til hytten, samt får en maske på. 

- Hvis du får konstateret smitte af covid-19 (dine forældre kontakter egen læge og lægen vurderer, om der 

skal testes for covid-19) skal skolen informeres af dine forældre.  

- Hvis du er smittet med corona, skal alle i din familiegruppe hentes hjem af Jeres forældre. – PJ orienterer. 

- Du må først vende tilbage til SINE, når en test viser, at du ikke er smittet. 

- Ved almen sygdom gælder skolens normale sygdomsprocedure, dog skal du stadig melde dig syg telefonisk, 

og du vil også her, skulle pakke en taske med de mest nødvendige ting, og tage dyne, pude og lagen med op i 

en af hytterne, hvor du opholder dig indtil du igen er rask. 

 

Spisning 

- I spiser i jeres familiegrupper, og I har faste pladser. 

- Trafikken i spiseområdet er ensrettet. 

- Hus A, B, C, E, F, K, L, M, N & O bruger indgangen og håndvaskene ved flagstangen samt dørene til spisesalen 

ved klaveret. 



- Hus G, H, I, J, P & D bruger indgangen og håndvaskene på siden af spisesalen hen mod hus G samt dørene til 

spisesalen ved klaveret. 

- Udgang fra spisesalen foregår kun via de to nødudgange vendt ned mod Joakims hus og døren for enden af 

gangen ved pokalskabet. 

- Maden serveres i portionsanretninger, som køkkenpersonalet uddeler ved stationer, hvor familiegruppen 

står i kø sammen – én familiegruppe får mad og sætter sig, inden den næste familiegruppe går op til maden. 

- I må ikke dele mad med hinanden. 

Undervisning 
 

- Afstandskravet på en meter gælder også i undervisningen. 

- I situationer, hvor der er stor risiko for dråbeafgivelse (ansigt til ansigt, f. eks. fællessang), er afstandskravet 

to meter. 

 

Sport og aktiviteter 

- I videst muligt omfang skal afstandskravet overholdes i linjesporten. Det er dog tilladt i 

undervisningssammenhæng at dyrke sport med kortvarig fysisk nærkontakt. 

- I må gerne løbe en tur i ikke befærdede områder såvel i linjetræningen som i fritiden. 

- I hal 4 må I ikke bruge tribunerne, gangen og omklædningsrummene/toiletterne, indtil i hører andet. 

- I fritiden må der gerne dyrkes sport udenfor. Husk hygiejnekrav og gældende retningslinjer. 

 

Andet 
 

- Der oprettes et samarbejde med SuperBrugsen om levering af udvalgte varer for at begrænse den tætte 

kontakt med lokalsamfundet i det første stykke tid. 

- Der kommer en procedure mht. post ind og ud af huset. 
 


