
 RETNINGSLINJER PÅ SINE 

Praktisk 

organisering 
- Praktisk skal eleverne inddeles i familiegrupper af 

højst 30 elever. (Vi har valgt at følge husantallet) 

- Familiegrupperne bor sammen og deler toilet- og 

badefaciliteter. 

- Inden for familiegrupperne er afstandskravet på en 

meter suspenderet. 

- Lærerne indgår ikke i familiegrupperne, og 

afstandskravet skal så vidt muligt overholdes mellem 

lærere og elever, både i undervisningen og i 

samværsdelen. 

- Sport- og idrætsaktivitetergennemføres, og der er stor 

opmærksomhed på hygiejne og på at undgå 

kontaktsmitte. 

- Værktøj og remedier rengøres mellem hver brug. 

- Elever må kun dele værelse med andre fra samme 

familiegruppe, og eleverne må kun være på 

værelsesbesøg hos andre fra samme familiegruppe. 

- Eleverne må ikke være på andre familiegruppers 

boområder. Og når eleverne er sammen på tværs af 

familiegrupperne, skal afstandskravet overholdes. 

Familiegrupperne må kun blandes på skolens 

fællesarealer eller udendørs. 

- Eleverne spiser i deres familiegrupper.  

- Der må aldrig være flere i spisesalen, end at 

afstandskravet kan overholdes, og eleverne skal have 

faste pladser. 

- Trafikken i spiseområdet bør ensrettes, så ansigt til 

ansigt-situationer og kødannelse undgås. 

- Eleverne kan deltage i madlavningen. 

- Ved ankomst og afrejse tager man altid afsked/mødes 

med sine forældre ved hallens parkeringsplads. Med 

mindre andet aftales.  

- Kontaktlærere tildeler hver familiegruppe ét 

badeværelse og laver en rengøringsturnus (der 

kommer nye rengøringsvejledninger fra JK, TT, SM) 

- De udendørs telte og hal 4 må også bruges som 

opholdsrum. 

- I hallerne må elever kun bruge 

omklædningsrummene 1, 2, 3 & 4. 

- Corona-kommunikationen internt foregår 

udelukkende via Viggo. Der er oprettet et rum for alle 

ansatte til dette formål. 

 

- Vask af tøj. Der er vaskemaskiner i alle huse, disse 

skal benyttes – her gælder afstandsreglerne og 

hygiejneprocedurerne.  

 

- Eleverne spiser husvis dog med 1 meters afstand ml. 

Familiegrupperne – spisesalen er indrettet herefter. 

- Vi spiser i 2 hold, og man må ikke dele mad med 

hinanden. 

- Slikposer, flødeboller mm. må deles, såfremt der ikke 

kan være bakteriespredning indblandet.  

 

- Hus A, B, C, D, E, F, K, L, M, N & O bruger 

indgangen og håndvaskene ved flagstangen samt 

hovedindgangen ved klaveret. 



- Hus G, H, I, J, P & Q bruger indgangen og 

håndvaskene på siden af spisesalen hen mod hus G 

samt hovedindgangen ved klaveret. 

- Udgang fra spisesalen foregår kun via de to 

nødudgange vendt ned mod Joakims hus og ud af 

døren for enden af gangen ved pokalskabet. 

For at undgå at alle rejser sig på én gang, så forlader 

man spisesalen i samme rækkefølge som man går til 

buffetrummet, dvs. bord 1 går først ud efterfulgt af 

bord 2 osv. med den rette afstand ml. grupperne. 

- Desuden holdes til højre når man bevæger sig rundt 

på skolens matrikel (i elevhusene, på gangene, i 

klasseværelserne). 

Undervisningen - Afstandskravet på en meter gælder ikke i 

undervisningen. Der er dog ensrettet så mange klasser 

som mulige (eks. er dansk, mat og engelskholdende 

stort set ens). Desuden har eleverne faste 

sidekammerater.  

- I situationer, hvor der er stor risiko for dråbeafgivelse 

(sang, men også undervisning, hvor læreren har 

ansigtet vendt mod eleverne), er afstandskravet to 

meter. 

- Eleverne kan med fordel placeres, så de har vendt 

ansigtet i samme retning. 

- Elever fra forskellige familiegrupper kan godt følge 

den samme undervisning. 

- Elever, som udebliver fra undervisningen eller skolen 

uden konkret og individuel begrundelse, skal 

registreres som fraværende. Skolen registrerer selv 

elevernes fravær. 

- Forsamlingsforbud på 100 gælder ikke i 

undervisningsøjemed, nødvendige aktiviteter samt 

ved ekskursioner dog husk at tage hensyn til 

afstandskravet. 

- Der sondres ikke ml. undervisning og fritid på 

skolens grund ift. forsamlingsforbuddet på max. 100. 

- I undervisningssammenhænge udenfor SINEs 

matrikel må man gerne være mere end 100 (husture, 

linjetur, golfture…). Der bør være fokus på hygiejne. 

- Ved undervisning/aktiviteter, der kan gennemføres 

udenfor anbefales dette. 

- Der vaskes hænder ved lokaleskift.  

- Se rengøringsprocedurer vedrørende 

undervisningssituationer. 

 



- Sports- og idrætsfaciliteter beregnet til aktiviteter med 

fysisk kontakt foregår med tilsyn, når der ikke er 

undervisning. 

- Eleverne kan dog dyrke sport uden lærernes opsyn 

udenfor, dog uden fysisk nærkontakt. 

- Det er tilladt for elever at dyrke sport og bruge 

skolens faciliteter i undervisningen, dog med fokus 

på hygiejne.  

- Man må gerne løbe en tur i ikke befærdede områder 

såvel i linjetræningen som i fritiden 

Rengøring og 

hygiejne  
- Kontaktflader rengøres dagligt med vand og sæbe 

- Toiletter og håndvaske, der deles af flere værelser, 

rengøres to gange dagligt.  

- Værelser ryddes op og rengøres dagligt 

- Værelser skal udluftes to gange dagligt i minimum 10 

minutter. 

- Fælles toiletter rengøres mindst to gange dagligt. 

- Borde og kontaktpunkter (dørhåndtag, toiletsæder, 

gelænder mv.) rengøres dagligt. 

- Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af 

smittespredning gælder også for efterskolerne. 

- For at begrænse smitten, lægger Sundhedsstyrelsen 

generelt stor vægt på hygiejne (vask hænder, host i 

albuen, gør kontaktflader rent mv.) 

og kontaktreduktion (hold afstand, begræns antallet af 

kontaktpunkter og kontaktens varighed mv.) 

- Udfør hyppig håndhygiejne fx ved ankomst til og fra 

arbejde og mellem forskellige opgaver og aktiviteter 

- Hyppig rengøring af kontaktpunkter er særlig vigtigt. 

Minimum 1 gang daglig.  

- Brusepladser skal svabes, og armaturer aftørres med 

papirservietter efter hver brug. 

- Se SINEs rengøringsprocedurer. 

- Der er rengøringsremedier i samtlige klasselokaler til 

løbende brug. 

- Håndhygiejne: 

o Alle vasker hænder, når de ankommer til 

skolen. 

o Vaske hænder, når hænderne er synligt 

snavsede. 

o Vaske hænder efter toiletbesøg, før spisning, 

efter næsepudsning og efter host/nys i hænder. 

o Ansatte skal vaske hænder, når de går fra én 

undervisningssituation til én anden. 

o Ikke anvende andres håndklæder ved 

håndvask. 

o Såfremt vand og sæbe ikke er tilstede så 

anvendes sprit eller vådservietter. Der vaskes 

hænder med vand og sæbe hurtigst muligt 

herefter. 

o Der er sat håndvaskeinstrukser op ved 

samtlige håndvaske. 

- Der er sat håndsprit op strategiske steder på SINEs 

matrikel. 

- Der er sat 2 x 8 udendørs håndvaske op ved 

indgangene til skolens spisesal. 

- Retningslinjerne vedrørende forebyggelse af smitte 

med covid-19, hosteetikette samt reminderplakater er 

hængt op rundt på skolen. 



- Huslærerne har ansvaret for at skilte og plakater 

stadig hænger i husene (se oversigt Viggo). Det 

italesættes også på husmøderne. 

- Fællesspil (poolkøer, bordtennisbat og bolde osv. skal 

sprittes af minimum 1 gang dagligt (Linette) og hver 

gang efter brug!)  

Sygdomsberedskab - En elev, der viser symptomer på coronasmitte, skal 

isoleres på skolen og hurtigst muligt afhentes af sine 

forældre. 

- Eleven må tidligst vende tilbage, når smitten er 

udelukket ved en test, eller når eleven har været 

symptomfri i minimum 48 timer. 

- En syg elev, der af særlige årsager ikke kan vende 

hjem, skal i karantæne på skolen. Karantænen 

ophæves, når eleven har været symptomfri i 48 timer. 

- Personalet, som skal tilse syge elever, skal have 

værnemidler. 

- Hvis en elev har corona, skal alle elever i 

familiegruppen hentes hjem af forældrene. Eleverne 

må først vende tilbage til skolen, når en test viser, at de 

ikke er smittet. 

- Sygemeldingen foregår ved at eleven ringer til skolen 

(74744990), og bliver stillet ind til lærerværelset 

(Helle) eller kontoret, hvorefter Helle/aftenvagt 

tjekker eleven. Husk handsker, maske og Visir. 

- Værnemidler opbevares på lærerværelset og Helle 

sørger for, at der bliver fyldt op. 

 

- Ved almen sygdom gælder skolens normale 

sygdomsprocedure, dog er selve sygemeldingen 

stadig telefonisk plus den syge elev skal opholde sig i 

en af hallens hytter (rækken ind mod skoven). 

- Den syge elev pakker selv en taske med nødvendige 

ting, + dyne, pude og lagen. 

- Der ringes til Asger tlf. 2961 0046, så han kan låse en 

hytte op. 

-   NB virkelig opmærksom på at tjekke de syge 

elever og sige godnat til dem. 

 

- Er der coronasymptomer (tør hoste, feber, 

vejrtrækningsbesvær, muskelsmerter) så anvendes en 

af hallens hytter som opholdsstation indtil eleven 

bliver afhentet – her tilses eleverne af Helle/vagtlærer 

(værnemidler). Såfremt Helle ikke er tilstede, 

overtages dette af en lærer. 

PJ orienteres asap ved hver eneste tilfælde. 



- Den syge får udleveret et mundbind og følges op til 

en af hallens hytter. Den syge pakker selv en taske 

med nødvendige ting + dyne, pude og lagen. 

- Der ringes til Asger tlf. 2961 0046, så han kan låse en 

hytte op. 

- Eleven følges op til hytten. 

- Eleven hentes hurtigst muligt af forældrene, de skal 

ikke med offentlig transport. 

- Mad til eleven i hytten bringes derop af 

middagsvagtlæreren/aftenvagtlæreren. 

- Efter at eleven er blevet hentet gør 

rengøringsdamerne/hallen hytten rent. 

- De syge skrives altid i vagtbogen. 

 

- Ved konstateret smitte af covid-19 (hjemmet 

kontakter egen læge og lægen vurderer om der skal 

testes for Covid 19) skal skolen informeres af 

forældrene. PJ informerer huslærer, huset og husets 

forældre. PJ indkalder herefter til fællesmøde og 

orienterer eleverne og personalet om 

fremgangsmåden og derefter informeres alle 

forældrene.  

 

- Det vurderes, hvorvidt nogle elever i primærgruppen 

kan betragtes som nære kontakter. Nære kontakter 

sendes altid hjem i selvisolation, indtil der foreligger 

en negativ test for Covid 19.    

 

- Nære kontakter er som udgangspunkt altid de andre 

elever på værelset. Desuden skal den smittede 

informere om, hvilke andre elever vedkommende har 

været i kontakt med.  



 

- PJ forestår processen i forbindelse med en eventuel 

smittespredning.   

- Ansatte og andre nære kontakter (resten af huset) skal 

efterfølgende være særligt opmærksomme på 

sygdomstegn og i endnu højere grad følge de 

generelle råd om god hygiejne. 

Personale - Personalet skal ligeledes huske at holde gældende 

afstandskrav – dette gælder også under 

spisesituationerne. 

- Hvis man har coronasmitte i ens 

omgangskreds/familie, så kontakter man BH/PJ, som 

tager stilling til, om man skal blive hjemme eller 

arbejde med ekstra fokus på personlig hygiejne og 

afstand (evt. maske) indtil der foreligger en negativ 

test. Man skal testes hurtigst muligt og agere 

professionelt ifm. dette. Når man arbejder på SINE i 

den periode, hvor man afventer testresultatet, så 

meldes dette ud til alle ansatte via Viggo. Når 

resultatet fra testen foreligger, så meldes dette 

ligeledes ud via Viggo. 

- Ved personale i særlig risikogruppe afholdes 

individuelle samtaler ml. den enkelte og PJ, hvorefter 

der laves en handlingsplan. 

 

 

Procedure post 

 

Modtaget post : 

-Middagsvagten tager posten med ned i spisesalen, som hidtil. 

-Posten lægges ud på et bord, og der råbes op hvem der er post til. Middagsvagten spritter efterfølgende hænder. 

-Eleverne må først hente posten, når de forlader spisesalen, spritter efterfølgende hænder. 

 

 

Spisesalen må gerne bruges som socialt opholdsrum om aftenen, dog skal vagtlæreren sørge for, at der bliver vaskes/sprittet af (alle stole 

og borde), inden der låses af. 



Der må højst være det antal af elever i spisesalen, som der er stole til – dette gælder både til aftenkaffen samt når spisesalen gælder som et 

socialt rum. 

 

Hvis man har dyrket sport inden måltiderne, så skal man have taget et bad, inden man skal have mad i spisesalen. 


