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Genåbning af Nordstrandskolen og SFO’en. - Fase 2 
 
Kære forældre 

 

I dette dokument kan I læse Nordstrandskolens retningslinjer for genåbning. Retningslinjerne er 

udarbejdet efter vejledningen fra Sundhedsstyrelsen. 

 
Rammerne er aldeles anderledes, og vi kan ikke tilbyde den vante undervisning, som eleverne 
normalt undervises i. Perioden frem mod sommerferien skal betragtes som nødundervisning og 
skal derfor ikke leve op til almindelige standarder. 
 
Håndhygiejne 

 Inden genåbning af skolen er alle medarbejdere samt forældre 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.  

 Sundhedsplejen underviser eleverne på 6. – 10 kl. mandag og tirsdag den 18 og 19. maj. 

 Ved udeundervisning uden for skolens lokationer medbringes håndsprit og vådservietter 

 Ved skolens forskellige indgangspartier bliver der opsat håndspritdispensere. 

 Skolen opstiller en mobil håndvaskvogn. 

 Mobiltelefoner bør kun benyttes i yderste nødstilfælde.  
 
 

Organisering og indretning 

 Inden genåbning af skolen er alle medarbejdere samt forældre blevet bedt om at se 
Sundhedsstyrelsens video om tilbagevenden til skolen med deres børn: 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-Nyt---Saadan-gaar-vi-i-skole-igen. 

 Hver klasse har fået tildelt et specifikt område på skolen og SFO, hvor de skal opholde sig, 
når der ikke er udeundervisning. (vedhæftet lokaleplan). Ved bordene vil der være 1 meter 
mellem eleverne. På bordene vil der være navneskilte som anviser, hvor barnet skal sidde. 

 Skolens udearealer bliver opdelt i zoner, der anviser hvor de enkelte klasser må opholde 
sig. 

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
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-Nyt---Saadan-gaar-vi-i-skole-igen
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 Undervisningen vil blive tilrettelagt, så der er så få voksne som muligt sammen med 
eleverne i løbet af dagen.  

 Alle klasser er i deres vante lokaler, da udgangspunktet for undervisningen og aktiviteter i 
skolen er elevens vante klasse. Borde og stole er opstillet, så der er 1 meter mellem 
eleverne og 2 meter fra lærerens bord til nærmeste elev 

 Der er udarbejdet et særskilt pauseskema, hvor det vil fremgår, hvornår de enkelte klasser 
holder pauser og spiser frokost. Skolens udearealer er opdelt i zoner og det fremgår, 
hvornår de enkelte klasser kan benytte områderne.  
 

SFO’en 

 I SFO’en opfordre vi forældrene til at afhente deres børn så tidligt, som muligt hver dag. 
Hensigten er, at vi reducerer antallet af børn sammen.  

 Fritidsdelens lokaler forventes at deles ud i indskolingen alt efter elevantal. 

 Personalet følger en nødplan for pasning af eleverne. 

 SFO’en tilbyder behovspasning i denne tid. Personalet fra SFO bruges til at sørge for, at 
børnene i løbet af dagen kan opdeles i små grupper. 

 I ydertimer samles børn på tværs af grupper i det omfang, det er nødvendigt. 
 
 

Undervisning 

 I denne periode med nødundervisning vil personalet udgive en ugeplan for undervisningen 
på skolen. Vælger man at beholde sit barn hjemme, kan man følge undervisningen via 
ugeplanen. 

 Klassens skema er tilrettelagt således, at det tilstræbes, at det er de samme 
undervisere/pædagoger, der er tilknyttet eleverne i hele perioden.  

 Med henblik på at sikre undervisningens gennemførelse, er en del af tiden til supplerende 
støtte, PLC-tid og lignende omlagt til almindelig undervisning 

 
Spisesituationer 

 Forældrene informeres om, at eleverne kun må medbringe madpakker, der kan spises 
uden brug af bestik eller behov for opvarmning. Forældrene skal ligeledes sørge for, at 
eleverne har mad og drikke med til hele dagen, da der ikke serveres mad ved 
morgenåbning eller i SFO.  

 Der serveres ikke eftermiddagsfrugt eller lignende i SFO’en om eftermiddagen 
 

 Agnes Skolemad tilbyder salg af sandwich. Evt. bestilte sandwich vil blive leveret ud til 
klasserne af servicepersonalet. 

 
Rengøring 

 Toiletter rengøres to gange om dagen. 

 Skolen rengøres en gang om dagen 
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 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. Afspritningsservietter vil 
kunne findes i spande, som er i klasselokalerne. 

 
Særligt sårbare elever 

 Udgangspunktet for eleverne er, at de skal møde op i skolen med mindre der kan henvises 
til en lægefaglig vurdering. Vælger man at holde sit barn hjemme, uden gyldig grund, skal 
forældrene selv forestå undervisningen.  

 Hvis en elev bliver syg, eller deler husstand med en, der er coronasmittet, skal eleven blive 
hjemme. Familien skal kommunikere med lærerne over Aula. 

  
Adgang til institutionen 

 Aflevering og afhentning af eleverne skal ske, således at forældrene ikke går ind i de 
respektive bygninger. Lokale og afleveringsmuligheder er vedhæfte som bilag. 

 Ved ankomsten til skole/SFO skal alle vaske hænder.   
 
Børn i sårbare positioner 

 Alle elever er med kendt personale. 

 Særligt sårbare elever er så vidt muligt i kendte lokaler. 

 Forældre til særligt sårbare elever bliver kontaktet af enten klasselæreren eller pædagogen 
med henblik på særskilte aftaler. 

 
Sygdom 

 Hvis medarbejderen/eleven har symptomer på sygdom, skal man blive hjemme indtil 48 
timer efter symptomerne er stoppet. 

 Bliver en elev testet positiv med Covid19, vil skolen sørge for at orientere dem, der har 
været i tæt kontakt med eleven, således at disse kan være ekstra opmærksomme på 
symptomer 

 Får medarbejderen symptomer i løbet af dagen, vil de blive sendt hjem. 

 Får eleven symptomer i løbet af dagen, skal læreren ringe eleven hjem og give nærmeste 
leder besked. Ved sygdom bliver eleven henvist til et lokale, hvor eleven kan afhentes. 
Forældrene skal blive på parkeringspladsen og kontakte kontoret for nærmere anvisning. 
Forældrene skal sørge for, at eleven bliver hentet med det samme.  

 
 
Skolepatrulje 
 Skolepatruljen kan skolen ikke tilbyde i denne periode. Heldigvis får skolen hjælp af frivillige 

forældre som har dannet foreningen: Nordstrandskolens Trafikkorps.  
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