
Coronaretningslinjer: 
 
 

▪ UNDERVISNING: 

• Faste pladser indtil videre i klasserne. 

• Husk ikke at benytte hinandens huse ved gruppearbejde, kun 
hvis man er i gruppe med nogle udelukkende fra sit eget hus. 
 

▪  DEN FRIE TID: 

• Primærgrupper i egne huse (man må kun opholde sig i sit eget 
hus), her er afstandskravet på 1. meter sløjfet.  

o A+B & E+F & G+H deler fællesrum og her opfordres der til 
at holde afstandskrav mellem husgrupperne.  

• Toilet og bad deles mellem drengene og pigerne i 
primærgrupperne, og man skal holde sig til denne fordeling. 

• Man må gerne færdes i byen. 

• Ved brug af faciliteter (spil, pool mm.) skal der altid sprittes af 
efter brug.  

• Kærester: Må de gerne, men der skal ikke ”snaves” offentligt. 
(Man må stadig ikke besøge hinandens huse). 
 

▪ MÅLTIDER OG RENGØRING 

• Eleverne spiser altid i primærgrupperne i hverdagene 
o I weekenderne sørger weekendlærerne for at de 

gældende retningslinjer overholdes (lave en passende 
afstandsfordeling mm.) 

• Måltider: Alm. buffet med fokus på hygiejne og afstand ml. 
primærgrupperne. (Køkkenet fører tilsyn ved buffetbordene). 

• Der er ensretning til spisesalen, og der skal vaskes hænder inden. 
Man går ud af nødudgangene (den måde de tager mad på, er den 
måde hvorpå bordene også går ud af spisesalen, når der bliver 
sagt velbekomme).  

• Bordformændene vasker stole og borde efter brug.  
 

• Rengøring: 
o Toiletter og bad skal gøres rent 2 gange dagligt. Den ene 

gang er til middag og den anden gang er i stilletimen 
(det/de ansvarlige værelser). 

o Weekender:  
Weekendlærerne laver en rengøringsplan, der overholder 
retningslinjerne (toiletter og bad skal gøres rent 2 gange 
dagligt).  
 
 



▪ HÅNDTERING AF ALMEN SYGDOM OG CORONASMITTETILFÆLDE 
BLANDT ELEVER 

SYGE ELEVER: 

- Sygemeldingen foregår ved at man ringer til skolen (74744990), og bliver stillet ind til 

lærerværelset (Helle) eller kontoret, hvorefter Helle/aftenvagt tilser Jer (bliv ikke 

chokeret over værnemidlerne). Dette gælder både ved almen sygdom samt ved 

coronasymptomer. 

 

Herefter skal I opholde Jer i en af hallens hytter.  

o Man pakker selv en taske med nødvendige ting + dyne, pude og lagen. 

o Hvorefter man giver sig selv/kroppen ro til at blive rask. 

 

Er der coronasymptomer (tør hoste, feber, vejrtrækningsbesvær, muskelsmerter) så 

anvendes en af hallens hytter blot som opholdsstation indtil I bliver afhentet asap. 

o Den syge får udleveret en maske og følges op til en af hallens hytter. Man 

pakker stadig selv en taske med nødvendige ting + dyne, pude og lagen. 

o Man hentes hurtigst muligt af forældrene, man skal ikke med offentlig 

transport. 

o Mad til eleven i hytten bringes derop af middagsvagtlæreren/aftenvagtlæreren. 

 

- 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. 

  
 
 
 
 

 


