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Retningslinjer skoleåret 2020-2021 

Forebyggelse af smittespredning af covid-19 
  

 
Den 19. juni 2020 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet nye retningslinjer for 
dagtilbud, skoler og institutioner i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af covid-19.  
 
Læs retningslinjerne her: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/aug/200805-bliv-opdateret-paa-
retningslinjerne-forud-for-skolestart 
 
De nye retningslinjer betyder, at vi fra skoleåret 2020-2021 igen underviser efter de almindelige 
bestemmelser i lovgivningen. Men udgangspunktet for retningslinjerne er fortsat, at elever og 
ansatte har et begrænset antal kontakter og så vidt muligt holder minimum en meters afstand til 
andre. Samtidig skal vi fortsat have særligt fokus på ekstra hygiejne og på at sende ansatte og 
elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte. 
 
 

Undervisningens organisering 

Undervisningen gennemføres efter de normale regler og bekendtgørelser og følger et normalt 
skema.  
Undervisningen på valghold gennemføres også som normalt, men der skal ved skift til et faglokale 
være ekstra opmærksomhed på håndhygiejne (håndsprit eller håndvask). 
Husk at lufte godt ud jævnligt. 
Ved hver lektions afslutning orienterer læreren kort om de 5 råd for færdsel på gymnasiets 
arealer: 
 

1. Vask hænder tit og brug håndsprit 
2. Host eller nys i dit ærme 
3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt 
4. Vær opmærksom på bortskaffelse af affald 
5. Hold afstand og bed andre om at holde afstand 

 

Pauser 

Alle pauser afvikles som normalt. Men elever og ansatte skal fortsat følge den generelle anbefaling 
om en meters afstand (og to meters afstand i særlige situationer), når de opholder sig på 
fællesarealerne.  
De opstillede affaldsspande skal benyttes til bortskafning af affald. 
Vær ekstra opmærksom på afspritning ifm. benyttelse af automater og vandpåfyldning. 
Vi opfordrer alle til at bruge skolens udearealer. Vi har en dejlig Solgård og borde og bænke på 
begge sider af gården. Dertil kommer de to terrasser på første sal. 
Hold ekstra afstand på kontoret, hvis I går derind. 
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Frokost 

Frokosten serveres portionsanrettet og uddeles af Zisan og Kemal. 
Klasserne spiser efter en turnusordning på skift i eget klasselokale og i kantinen. 
Orientering om turnus og menu fremgår af infoskærm ved indgangen. 
 

Rengøring 

Toiletter rengøres en gang om dagen og antallet af toiletkerner er fordoblet. 
 

Fravær og rejser 

Hvis I i forbindelse med sommerferien eller i løbet af den kommende periode har været eller 
planlægger en rejse til udlandet, skal I være opmærksomme på Udenrigsministeriets 
rejsevejledning. Hvis I har været eller planlægger en rejse til et land, hvor rejser frarådes (orange 
og røde), er det vigtigt, at I er opmærksomme på, at I efter hjemkomst skal være i isolation 
hjemme i 14 dage. 
 
Studierejser 
Afholdelse af studieture sker i det omfang, de er sundhedsmæssigt forsvarlige og ligger indenfor 

Udenrigsministeriets anbefalinger. Den enkelte studietur vil rammesættes efter aftale mellem 

deltagende lærere og elever samt forældre og ledelse. Gymnasiet må tage forbehold for risiko for 

aflysning, såfremt corona-betingede omstændigheder kræver det. Gymnasiet kan i givet fald ikke 

garantere tilbagebetaling af rejsens omkostninger. 

 

Øvrige aktiviteter 

Med kravet om adskillelse af eleverne i klasser, med mindre der er undervisningsbetingede 
situationer, hvor eleverne samles på tværs af klasserne, som på valghold, er det ikke muligt at 
holde fester, caféer og lignende, der mixer eleverne. Det betyder at fester, som f.eks. introfesten, 
er blevet justeret til en årgangsmiddag i adskilte lokaler, kun med deltagelse af 1.årgang og deres 
tutorer samt lærere. Tilsvarende skal der arbejdes med gennemførelse af sociale arrangementer 
for øvrige årgange. 
 

Sygdom og håndtering af tilfælde med Covid19 

Som før sommerferien, er det fortsat gældende, at man ikke må komme i skole, hvis man har 
symptomer på sygdom. Er man i tvivl, bør man lade sig teste, og man skal blive hjemme indtil 48 
timer efter symptomerne er forsvundet.  
I tilfælde af Covid19 på skolen, følger vi Sundhedsstyrelsens vejledning, hjemsender de berørte 
elever/lærere og kontakter straks Patientsikkerhedsstyrelsen.  
 
Det betyder, at vi gør følgende ved tilfælde af Covid19: 

• Vi hjemsender den pågældende elevs klasse og kontakter Styrelsen for 
Patientsikkerhed.  

• Vi følger Styrelsen for Patientsikkerheds anvisninger i hver enkelt tilfælde 

• Vi informerer den smittede elev om meddelelsespligt overfor nære kontakter 
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• Vi informerer generelt til alle elever og forældre om et tilfælde af Covid19 på skolen, 
men der oplyses ikke identitet på den smittede. 

• Vi informerer specifikt til nære kontakter til personen med Covid19, her oplyses om 
navn på den, der er smittet med Covid19 – hvis vi får samtykke til det. 

• Nære kontakter skal efter information fra skolen have foretaget to test for Covid19 og 
isoleres indtil svar på første test. 

• Nære kontakter til den smittede skal gøres opmærksom på Sundhedsstyrelsens 
materiale til nære kontakter. Dette kan i princippet omfatte hele klassen. 

• Skolen foretager sig ikke yderligere i forhold til andre elever eller ansatte, men alle skal 
være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle 
råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt gerne komme på gymnasiet.  

• Den hjemsendte elev har under hjemsendelse pligt til at følge undervisningen i det 
omfang, det kan lade sig gøre. Eleven skal tage kontakt til sin Buddy, som kan hjælpe 
med noter, materiale osv. 
 

Ved flere konstaterede tilfælde: 

• Ved flere konstaterede tilfælde i samme klasse eller på tværs af klasser, der  
har haft nære aktiviteter sammen, er der tale om et udbrud. 

• Skolen orienterer generelt om tilfældene, der oplyses ikke identitet eller 
klassen/klasserne eleverne går i. 

• Skolen kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed for rådgivning. 

• Skolen foretager en afgrænsning af hvilke elever og medarbejdere, der er omfattet af 
udbruddet i overensstemmelse med de sundhedsfaglige anvisninger. 

 
Det skal endnu en gang præciseres, at ingen elever eller ansatte må komme på gymnasiet, selv 
med milde sygdomssymptomer. I disse tilfælde skal man blive hjemme indtil 48 timer efter 
symptomerne er stoppet. 
Elever eller ansatte der bor i husstand med en person, der er påvist med COVID-19 skal blive 
hjemme indtil 48 timer efter, at den smittede har haft de sidste symptomer. 
 


