
Covid 19 – retningslinjer ved skolestart 

 

Nu skal vi i gang igen! Og det bliver dejligt at se jer. 

Undervisningsministeriet har sendt os nogle retningslinjer, vi skal følge, men helt overordnet set er 

situationen den, at alle fag er i gang – også valgfag og eksperimentelle fag. 

Vi skal stadig gøres umage for at undgå, at smitten blusser op, samtidig med, at vi har så normal en 

dagligdag som muligt. Derfor er der en række retningslinjer, som alle bedes overholde: 

 

• Elever og lærere, der har symptomer på Corona, skal blive hjemme og hurtigst muligt blive 

testet. Man bliver hjemme, indtil der er svar på testen og kommer naturligvis kun i skole, hvis 

den er negativ. Hvis nogen i familien er syge, bedes I også lade jer teste. 

 

• Hvis man er smittet og må blive hjemme, har man ret til at modtage fjernundervisning. I så fald 

skal man kontakte skolen telefonisk. Hvis man er i en risikogruppe, kan ens egen læge vurdere, 

om man skal modtage fjernundervisning. 

 

• Afstandskravet mellem mennesker er i almindelighed 1 meter. Dette gælder dog ikke i klassen, 

hvor vi gerne må sidde tættere. Men undgå at hoste eller nyse på hinanden. 

 

• Vi skal alle fortsat have fokus på god håndhygiejne, og rundt omkring på skolen er der stillet 

spritautomater op, ligesom der er sæbe ved skolens håndvaske. Vask hænder ofte! 

 

• Ved sang og råb er afstandskravet 2 meter. 

 

• Spisepause og pladser i kantinen: Spisepausen forlænges med 10 minutter, så alle kan nå at 

komme i kantinen. De nye pausetider er kl. 11.20 – 12.00. Ellers er ringetiderne normale.  

Årgangene besøger kantinen på skift: 

11.20-11.35: 1.g, 1.hf, 1EUX 

11.35 – 11.45: 2.g, 2.HF, 3.EUX 

11.45 – 12.00: 3.g, 4.EUX 

I kantinen sidder man klassevis, og der er lagt skilte ud på bordene om, hvilke klasser, der 

sidder hvor.  

 

• Når man skifter klasse, skal bordene i lokalet tørres af. Det er eleverne, der gør det, og det sker 

ved timens start. Der er klude og sæbe i alle klasser. 

 

Rigtig god skolestart       

Hilsen Lene 


