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Genåbning af Nordstrandskolen og SFO’en. – Reviderede retningslinjer  
 

Kære forældre 

 

I dette dokument beskrives de retningslinjer, der p.t. er gældende 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 6. april 2021, senest på baggrund af de nyeste retningslinjer fra Børne- og 

Undervisningsministeriet pr. 30. marts 2021. 

 

Retningslinjerne er udarbejdet efter vejledningen fra Sundhedsstyrelsen. 

 

 

Håndhygiejne 

Inden skolestart bedes forældre og medarbejdere gense 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. 

 

 

 

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 er 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. 

 

 

 

 

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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Organisering og indretning 

 

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

område til alle klasser.  

 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 

 

 

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.  

 

Fysisk fremmøde til undervisning i egen klasse 

 

  Når eleverne møder op til fysisk undervisning i egen klasse, sker det efter det skema, som gælder 

for klassen og med de vanlige lærere i fagene. Dette er gældende for 0.-4. klasse, såvel som for 5.-9. 

klasse. 

  Undervisningen i faglokaler kan gennemføres som normalt. Der skal ved skift til et faglokale 

være ekstra opmærksomhed på håndhygiejne (håndsprit eller håndvask), alle bordplader, 

dørhåndtag, armaturer og skuffehåndtag aftørres inden klassen forlader lokalet 

  Undervisningen i musik kan fortsat gennemføres – sang bør så vidt muligt undlades i 

undervisningen og i øvrigt i andre sammenhænge, medmindre der sikres 2 meters afstand mellem 

eleverne. 

 

Nødundervisning hjemmefra 

 

 Når eleverne i 5.-9. klasse er hjemsendt fra skolen hver anden uge, skal undervisningen varetages 

efter reglerne om nødundervisning.  

 

Det betyder, at  

 Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så 

vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning  

 Nødundervisningen tilrettelægges, så den foregår online, men også ved at læreren giver 

eleverne opgaver, der skal arbejdes med selvstændigt – 

 Nødundervisningen skal i videst muligt omfang tilrettelægges efter den enkeltes behov, 

særligt i forhold til elever med behov for særlig støtte  

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

sker ikke en senere kompensation som følge af nødundervisning  
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 Skoledagen kan forkortes, hvis der konverteres timer fra den understøttende undervisning  

 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. 

 

Test af elever og medarbejdere  

 

Det fremgår af ministeriets udmeldinger, at elever og medarbejdere i grundskolen kraftigt opfordres 

til at møde med en negativ test for Covid19, der er maksimalt 72 timer gammel. En negativ test er 

således ikke et krav for at deltage i undervisningen, men vi vil fra skolens side gentage 

opfordringen til, at I får jeres børn (fra og med 12 år) testet tidligst 72 timer før planlagt 

undervisning. Kommunen tilbyder test af elever over 12 år fra uge 17. Nærmere information tilgår! 

 

Arrangementer og møder på skolen 

 

 Der afholdes ikke fysiske møder på skolen internt mellem medarbejdere, og medarbejdere skal 

forlade skolen efter endt undervisning. Enkelte møder mellem forældre og personale kan tillades 

efter regler om brug af værnemidler) 

 Der afholdes ikke sociale arrangementer på skolen, herunder klassefester, skolefester og lignende 

 Alle lejrskoler og øvrige ture, der strækker sig over flere dage udskydes  

 Sundhedsstyrelsen anbefaler ligeledes aflysning af alle private arrangementer, såsom fødselsdage, 

også selvom det kun er for klassen  

 Forældremøder, skole-hjemsamtaler, skolebestyrelsesmøder og lignende udskydes om muligt og 

afvikles ellers online.  

 

Spisesituationer og uddeling 

 

 Eleverne skal medbringe madpakker, der ikke kræver bestik eller opvarmning 

 Der kan bestilles skolemad og skolemælk. Skolemad og skolemælk bringes rundt til klasserne 

 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 

Elever i udskolingen anbefales at spise deres madpakker i egen klasse. Besøg i Netto og Føtex 

frabedes. 

 

 

Sygdom 

 

 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.  

 Eleven må komme tilbage i dagtilbud/skole når de er helt raske. Det vil sige, når eleven ikke har 

symptomer, er feberfrit, og har det som de plejer. Eleven skal kunne deltage i de sædvanlige 

aktiviteter i skolen.  
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 Hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19 skal man ikke komme i skole. Der 

opfordres til, at man i sådanne tilfælde er særligt opmærksom på at efterleve Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger for adfærd samt være særligt opmærksom på symptomer på sygdom og bliver hjemme, 

hvis man får symptomer  

 Hvis eleven er nær kontakt, må eleven ikke komme i skole. Hvis forældrene bliver opmærksomme 

på denne situation i løbet af dagen, skal skolen kontaktes pr. telefon straks 

 I tilfælde af Covid19 på skolen, følger vi Sundhedsstyrelsens vejledning og håndterer 

smittetilfældet efter skolens retningslinjer om ”Håndtering af sygdom og symptomer på Covid19”. 

Vær særligt opmærksom på, at man nu skal blive hjemme i isolation, indtil man modtager negativt 

testsvar på begge test, der skal foretages på 2. og 4. dagen (efter tidspunktet for sidste kontakt med 

den smittede person). 

 Hvis barnet er testet positiv for corona, skal man holdes hjemme indtil man har været symptomfri 

i 48 timer. 

 
 
 
Claus Andersen 
Nordstrandskolen  
August 2020 / revideret d. 19/10 / revideret 18.04.21 
 


