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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, som i øvrigt justeres 
løbende, 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. 
 

Mundbind/visir 

Alle elever og ansatte skal bære mundbind/visir, når de færdes i fællesarealerne.  
Eleverne skal bære mundbind/visir på gangarealer, trappeområder, indgangspartierne, toiletter, 
ved besøg på kontoret, ved henvendelse på lærerværelset, ved ærinde i køkkenet. Kort sagt 
udenfor klasselokalerne. 
Elever skal i udgangspunktet bære mundbind til samtale, indkaldt af vejleder / koordinator / 
kontaktlærer. 
Alle ansatte skal bære mundbind/visir uden for deres arbejdsområde. 
Undervisere, der underviser mere end to klasser/hold i løbet af en dag, skal også bære mundbind / 
visir, når de underviser. 
 

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). 
Al undervisning, inkl. gruppearbejde, foregår i klasselokalet, med mindre læreren oplyser andet. 
Gruppearbejde kan finde sted i tilstødende lokale, glas- og grupperum samt i kantinen, hvis disse 
lokaler er booket på forhånd af læreren. 
 

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). Hvis man opholder sig på 
fællesarealerne, skal man bære mundbind / visir.  
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SIDE 2 

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 salen. 
 

Fravær og rejser 

Hvis man 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 man har været i eller planlægger en rejse til et land, hvor rejser frarådes 
(orange og røde), er det vigtigt, at man er opmærksom på, at man efter hjemkomst skal være i 
isolation hjemme i 14 dage. 
 

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. Man skal blive hjemme indtil 48 timer efter symptomerne er forsvundet. 
I tilfælde af Covid19 på skolen, følger vi Sundhedsstyrelsens vejledning.  
 
Det betyder, at vi gør følgende ved tilfælde af Covid19: 

• Vi informerer generelt til alle elever og personale om et tilfælde af Covid19 på skolen, 
der oplyses identitet på den smittede, hvis vi får samtykke til det. 

• 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. Hvis første test er negativ, må man genoptage 
undervisningen, men skal fortsat have foretaget endnu en test. 

• Nære kontakter til den smittede skal gøres opmærksom på Sundhedsstyrelsens 
materiale til nære kontakter.  

• Skolen foretager sig ikke yderligere i forhold til andre elever eller ansatte, men 
Sundhedsstyrelsen anbefaler nu også, at personer, som har været tæt på en smittet 
person, men ikke er nær kontakt, får taget en screeningstest hurtigst muligt. Man skal 
ikke selvisolere, men skal være ekstra opmærksom på de generelle anbefalinger om 
fysisk afstand, god håndhygiejne, hosteetikette samt sygdomstegn, men man må som 
udgangspunkt gerne komme på gymnasiet.  

 
Man er nær kontakt, hvis man: 

• Bor sammen med en smittet 

• Har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en smittet person 

• Har haft ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en smittet person 

• Har haft tæt ”ansigt-til-ansigt”-kontakt inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en 
smittet person, hvis man har opholdt sig i et lukket rum uden udluftning eller med dårlig 
ventilation  

 
Hvornår kan en elev/medarbejder komme på gymnasiet efter en positiv test?: 

• Ved symptomer: 48 timer efter symptomerne er forsvundet 

• Uden symptomer: 7 dage efter testen er taget 


