
 

 

Retningslinjer for adfærd og test på Viborg Gymnasium 
 
Gældende fra d. 1. marts 2021 
 
Viborg Gymnasium er en del af den regionale genåbning, og afgangseleverne kan således 
vende tilbage til skolen fra og med tirsdag d. 2. marts 2021. 
 
Regler om tests 
Alle elever og ansatte skal to gange om ugen lade sig teste for Coronavirus. Både PCR-tests 
og lyntests er gyldige. Husk at medbringe dokumentation. Der vil blive foretaget kontrol af 
tests to gange om ugen, hhv. mandag og torsdag. 
 
For elever, der har haft covid-19, gælder følgende: Krav om test gælder ikke for elever, som 
tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det 
omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er 
foretaget ved PCR-eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er 
mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt. 
 
Hvis du har symptomer på Corona, skal du blive hjemme og hurtigst muligt blive testet. Du 
bliver hjemme, indtil der er svar på testen og kommer naturligvis kun i skole, hvis testen er 
negativ.  
 
Hvis man er fraværende på grund af Corona, kan man fortsat modtage fjernundervisning.  
 
Man kan ikke få virtuel undervisning, mens man venter på testsvar eller hvis man ikke kan 
fremvise en negativ test. 
 
Adfærdsregler på skolen 
På skolens fællesområder gælder der et afstandskrav på to meter. Dvs. at vi skal holde 
afstand, når vi færdes i frikvartererne og ved kantinen, hvor der vil være afmærkning om 
ensretning og afvikling af køen. I undervisningen gælder afstandskravet ikke – men tag 
hensyn til hinanden. 
 
Vi bærer mundbind eller visir på fællesområderne – men ikke i undervisningen. 
 
I klasselokalerne findes rengøringsmidler, og bordene tørres af hver time. Dette er elevernes 
opgave i slutningen af hver time. Klasserne har faste lokaler til stamklassefag. 
 
Husk at lufte ud mellem hvert modul. 
 
Husk at spritte af og vaske hænder mindst én gang hver anden time. 
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
Venlig hilsen  
Lene Gade 


