Retningslinje for håndtering af Covid19
Revideret den 3. januar 2022
Med de nyeste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen – særligt om børn , skabes der øget fokus på og
prioritering af, at skolegangen i videst muligt omfang ikke skal afbrydes unødigt grundet tilfælde
med Covid19 i skolen. Retningslinjerne er udarbejdet efter Sundhedsstyrelsens og Børne- og
Undervisningsministeriets retningslinjer og anbefalinger, der blev opdateret i forbindelse med
genåbningen af skolerne den 5. januar 2022.

Håndhygiejne








Inden skolestart er alle forældre bedt om at gense Sundhedsstyrelsens video om håndvask
om håndvask med deres børn
Der er opsat oplysningsplakater ved alle indgangsdøre samt alle lokaler, der bliver brugt.
Plakaten instruerer i håndvask, god hosteetikette og fysisk kontakt
Når elever og ansatte ankommer til skolen, skal alle spritte hænder. Ved synligt beskidte
hænder vaskes hænder med flydende sæbe. Der skal vaskes hænder før/efter spisning, efter
toiletbesøg og når man fx efter pauser eller tur kommer tilbage på skolen – der vaskes også
hænder ved synligt beskidte hænder
Ved udeundervisning uden for skolens matrikel medbringes håndsprit og/eller vådservietter,
forefindes dette ikke, skal elever og medarbejdere blive på skolen
Medarbejdere skal vaske hænder ved hvert skift mellem klasser
God håndhygiejne forudsætter intakt hud, derfor er der håndcreme tilgængelig, som eleverne
skal anvende efter hver håndvask.

Adgang til skolen





Aflevering og afhentning af børn skal ske således, at forældre ikke går ind i skolens bygning
Forældre skal holde afstand til hinanden og til medarbejderne ved aflevering
Der er kun adgang på skolen for ikke-ansatte efter forudgående aftale og med
mundbind/visir.
Aflevering skal ske på de tildelte områder og gennem de tildelte døre for hver klasse

Undervisning





Undervisningen gennemføres klasseopdelt efter reglerne i folkeskoleloven og således på
normale vilkår, men kun inden for klassen, klasserne må ikke blandes i forbindelse med
undervisning, med undtagelse af de beskrevne fag herunder
Da undervisningen foregår under normale vilkår og under hensyntagen til de faglige krav i
folkeskoleloven, vil de praktiske valgfag og sprogfag blive gennemført som normalt, altså
med blanding af klasserne på årgangen, det skyldes, at det er en faglig betingelse for
gennemførelsen af valgfagene samt sprogfagene.
I idræt holdes klasserne adskilt, medarbejderne kan rotere mellem klasserne i forbindelse
med undervisningen. Der tilbydes ikke bad efter idræt.
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Rengøring og udluftning




Rengøring en gang om dagen.
I forbindelse med brug af skolens enheder (Chromebook eller Windows PC), skal alle
enheder afsprittes eller aftørres efter endt brug, hvis de bruges af andre elever også. Eleverne
skal selv afspritte eller aftørre enheden med udleverede servietter til formålet.
På skolen er der ventilation, der sikrer løbende udskiftning af luften. Dette suppleres af en
samlet udluftning af alle lokaler på skolen kl. 11 og kl. 12. Her skal alle klasselokaler og
fællesarealer luftes ud.

Test af elever og medarbejdere
Det fremgår af ministeriets udmeldinger, at elever fra og med 1. klasse opfordres til at blive testet to
gange om ugen i forbindelse med fysisk fremmøde på skolen. Opfordring gælder uanset om eleven
eller medarbejderen er vaccineret eller tidligere smittet.
Der udleveres 2 stk. selvtest om ugen til elever og medarbejdere på skolen. Selvtesten udleveres til
de elever, hvor forældrene har givet samtykke til udlevering af test. Udførelsen af selvtesten
foretages i hjemmet.
Der er testberedskab på skolen, der gennemfører 0-dagstest i tilfælde af smitte i en klasse.

Sygdom og smittetilfælde med Covid19







Hvis eleven har symptomer på sygdom, skal man blive hjemme.
Får eleven symptomer i løbet af dagen, skal læreren ringe eleven hjem og give nærmeste
leder besked. Der udpeges et område, hvor eleven skal opholde sig indtil afhentning.
Forældrene skal sørge for, at eleven bliver hentet med det samme.
Hvis man bor i husstand med en person med påvist Covid19, defineres man som
husstandskontakt og anbefalingen er, at man ikke må komme i skole før der er foretaget en
PCR-test på 4. dagen, som er negativ.
Eleven må komme tilbage i skole når de er helt raske. Det vil sige, når eleven ikke har
symptomer, er feberfrit, og har det som det plejer. Eleven skal kunne deltage i de sædvanlige
aktiviteter i dagtilbuddet eller skolen.
I tilfælde af Covid19 på skolen, følger vi Sundhedsstyrelsens vejledning og håndterer
smittetilfældet efter skolens retningslinjer om ”Håndtering af sygdom og symptomer på
Covid19”
Symptomer på Covid19 er: Tør hoste, feber, vejrtrækningsbesvær, ondt i halsen, hovedpine
eller/og muskelsmerter
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