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Genåbning af Nordstrandskolen og SFO’en. – Retningslinjer  
Kære forældre 

 

I dette dokument beskrives de retningslinjer, der er udarbejdet for Nordstrandskolen i forbindelse 

med Covid19-pandemien. Retningslinjerne er udarbejdet efter Sundhedsstyrelsens og Børne- og 

Undervisningsministeriets retningslinjer og anbefalinger. Retningslinjerne er revideret i forbindelse 

med genåbningen den 8. februar 2021. 

Retningslinjerne er udarbejdet efter vejledningen fra Sundhedsstyrelsen. 

 

 

Håndhygiejne 

Inden skolestart bedes forældre og medarbejdere blevet bedt om at se Sundhedsstyrelsens video om 

håndvask med deres børn: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film-Den-usynlige-udfordring---

en-film-om-boern-og-haandhygiejne. 

Oplysningsplakater hænger ved alle indgangsdøre samt alle lokaler, der bliver brugt. 

Ved ankomst til skolen skal elever og ansatte vaske hænder med vand og flydende sæbe. Hver 

klasse får tildelt et specifikt område, hvor de skal sørge for håndvask. Der skal vaskes hænder før 

spisning, efter toiletbesøg og når man fx efter pauser eller tur kommer tilbage på skolen – der skal 

også vaskes hænder ved synligt beskidte hænder. Hjem og skole skal hjælpes ad med at få skabt en 

rutine omkring håndvask. Forældrene forbereder børnene på håndvaskerutinen og hjælper med til at 

lære børnene at vaske hænder.  

Ved udeundervisning uden for skolens lokationer medbringes håndsprit og vådservietter 

Ved skolens forskellige indgangspartier bliver der opsat håndspritdispensere. 

Mobiltelefoner bør kun benyttes i yderste nødstilfælde.  

 

 

 

Adgang til skolen 

 Aflevering og afhentning af børn skal ske således, at forældre ikke går ind i skolens bygning 

 Forældre skal holde 2 meters afstand til hinanden ved aflevering 

 Der kun adgang på skolen for ikke-ansatte efter forudgående aftale og med mundbind/visir. 

Ved akutte henvendelser, skal forældre ringe til kontoret på tlf.: 3289 0400 

 Søskende må ikke medbringes ved aflevering/afhentning 

 Aflevering skal ske på de tildelte områder og gennem de tildelte døre for hver klasse, se 

vedhæftet separat plan for, hvilke områder, børnene skal afleveres ved og de døre, klasserne 

må benytte. 

 

Organisering og indretning 

 Alle pauser afvikles som normalt. Klasser skal blive sammen i pauser, derfor er der tildelt et 

område til alle klasser.  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film-Den-usynlige-udfordring---en-film-om-boern-og-haandhygiejne
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film-Den-usynlige-udfordring---en-film-om-boern-og-haandhygiejne
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 I SFO’en er klassen også udgangspunktet for aktiviteter i SFO’en. I ydertimerne kan én 

medarbejder have tilsyn med flere børn af hensyn til den praktiske gennemførelse af 

aktiviteter i SFO’en 

 I skolens personalerum skal medarbejdere holde 2 meters afstand 

 

 

 

 

Undervisning 
Undervisningen gennemføres efter reglerne om nødundervisning frem til sommerferien 

o Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige 

undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige 

undervisning 

o Nødundervisningen skal i videst muligt omfang tilrettelægges efter den enkeltes 

behov, særligt i forhold til elever med behov for særlig støtte 

o Nødundervisningen modregnes i den normale undervisning, der skulle have fundet 

sted, der sker ikke en senere kompensation som følge af nødundervisning 

o Skoledagen kan forkortes, hvis der konverteres timer fra den understøttende 

undervisning 

o Nødundervisningen giver mulighed for at afvige fagrækken og indholdet i 

undervisningen i det omfang, det er nødvendigt grundet hensyn til sikkerhed, 

praktiske forhold eller faglige forhold 

o Undervisningen er som udgangspunkt tilrettelagt således, at alle fag er repræsenteret 

i skemaet, medarbejderne er dog fordelt, så der er færrest mulige medarbejdere i den 

enkelte klasse. Det er det enkelte team omkring klassen, der i dialog med 

afdelingslederen tager stilling til undervisningens tilrettelæggelse, fagrækken og evt. 

forkortelse af skoledagen  

 

o I idræt gennemføres undervisningen således: 

o Undervisningen tilrettelægges, så klasserne kan modtage undervisningen hver for sig 

og ikke skal rotere mellem redskaber 

o Der må godt være fysisk kontakt mellem eleverne fra samme klasse, hvis det er en 

betingelse for den faglige kvalitet af undervisningen  

o Der skal vaskes hænder eller afsprittes før og efter undervisningen 

o Omklædning gennemføres ikke, da der ikke kan garanteres adgang til 

omklædningslokaler 

 Som udgangspunkt bruges offentlig transport ikke ved ekskursioner, da der er krav om 

mundbind ved anvendelse af offentlig transport 

 

 

Spisesituationer 
Forældrene informeres om, at eleverne kun må medbringe madpakker, der kan spises uden brug af 

bestik eller behov for opvarmning.  

Der må ikke medbringes ting til uddeling i klassen, der er forarbejdet i hjemmet ved f.eks. 

fødselsdage. Der må godt uddeles f.eks. is og lignende, der er indpakket i separat emballage 



DRAGØR KOMMUNE 
Nordstrandskolen 
Hartkornsvej 30  2791 Dragør  e-mail: nordstrandskolen@dragoer.dk 
Telefon 32 89 04 00  
Dato 08.02.21 

  

 
 

 

Rengøring 
Toiletter rengøres en gang om dagen. 

Borde og kontaktflader vaskes med vand og sæbe af eleverne med hjælp fra de voksne midt på 

dagen før spisning. 

Ved brug af skolens computere skal eleverne sørge for afspritning af computeren efter endt brug. 

Eleven skal arbejde med samme computer hele dagen.  

 

  

Sygdom 
I tilfælde af Covid19 på skolen, følger vi Sundhedsstyrelsens vejledning. Det betyder, at vi som 

skole gør følgende ved tilfælde af Covid19: 

 

- Se separat bilag om nære kontakter og symptomer ved Covid-19 på skolens hjemmeside. 

 

 
 
 
 
Claus Andersen 
Nordstrandskolen  
August 2020 / revideret d. 19/10 / revideret 08.02.21 
 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skoler-mm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337

