
Kære elever og forældre    København d. 19.9.2020 

 

Særlige forholdsregler ifm. Covid-19 

Ifm. Covid-19 har Sundhedsmyndighederne udsendt nogle retningslinjer, som skolerne skal følge.  

Inden skolestart vil vi bede jer om at sætte jer ind i retningslinjerne, som kan ses via nedenstående link. 

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 

Vi er meget optaget af, at det skal være sikkert at færdes på skolen, og vi har alle et fælles ansvar for at 
begrænse smittespredningen. Følgende overordnede retningslinjer gælder derfor på skolen: 

• Hvis du har symptomer på Covid-19 skal du blive hjemme og lade dig teste. Du må først møde op 
på skolen, når du har en negativ Covid-19 test 

• Hvis du er testet positiv, skal du give skolens ledelse besked og udpege dine nære kontakter (se 
Sundhedsstyrelsens vejledning) 

• Hvis du har været ude at rejse til et land, udenrigsministeriet fraråder at rejse til, skal du i 
karantæne i 14 dage, før du møder op på skolen  

• Husk at vaske hænder / spritte af ved ankomst til skolen, ved lokaleskift og ifm. toiletbesøg og 
frokost  

• Husk at holde afstand – også når du færdes i skolens fællesarealerne  
• Host og nys i dit ærme og ikke i hænderne 

Ud over de sundhedsfaglige retningslinjer har Børne- og undervisningsministeriet udsendt nogle særlige 
retningslinjer for skoler gældende pr. 1. august. 2020. Retningslinjerne kan findes her. 
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200619-nye-retningslinjer-for-dagtilbud-skoler-og-
institutioner-er-paa-plads 

Af retningslinjerne fremgår det, at der fra 1. august undervises efter de normale bekendtgørelser, og at der 
ikke længere er tale om nødundervisning. Ifm. undervisningen er 1 meters kravet mellem elever ophævet, 
dog undtaget pauser og frikvarterer.  

På skolen har vi iværksat følgende tiltag for at begrænse smittespredning: 

• Der er håndsprit tilgængeligt i alle lokaler og på toiletterne 
• Rengøringsniveauet er forhøjet, og kontaktflader så som dørhåndtag, lyskontakter, faste tastaturer 

mv. afsprittes flere gange i løbet af dagen 
• Vi tilstræber at minimere antallet af lokaleskift for eleverne gennem skoledagen 
• I pauserne skal der luftes grundigt ud i klasselokalerne 
• I pauserne kan eleverne opholde sig – enten ude, i det lokale de skal være i i det efterfølgende 

modul eller i det fællesareal, der hører til den etage, hvor de har undervisning i det efterfølgende 
modul. Eleverne har selv ansvar for at hjælpe til med at overholde afstandskravet 

• Vi holder kun få korte morgensamlinger og kun årgangsvis i kantinen 
• I Idrætsundervisning er der øget opmærksomhed på kontakt og hygiejne  
• Fester og større arrangementer begrænses indtil videre og planlægges klassevist 
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