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 Helsingør den 16. april 2020 

Tiltag, information og retningslinjer 

 

Dette er en udførlig beskrivelse af alle de nye ting som forældre og børn vil opleve, når 

skolen åbner igen. Det bliver ikke den skole, som børnene kender fra ”før COVID-19”, 

men vi vil gøre os umage for, at det bliver en god skole, trods et massivt fokus på 

hygiejne, håndvask, renlighed og afstand til hinanden. 
 

Nu åbner skolen igen 

Vi har knoklet for at blive klar på skolen. Der er i den seneste periode gjort grundigt rent 

på skolen, og den endelige møblering og lokaleindretning forventes at være på plads til 

mandag. 

Vi glæder os til at åbne skolen gradvist fra mandag den 20. april. 

Det er vigtigt for os, at børnene oplever omsorg, glæde, læring og samhørighed – 

selvom vi alle skal ændre vores adfærd. 
 

Følgende er et forsøg på at give jer indblik i alle de nye tiltag, der er planlagt i forbindelse 

med genåbningen. 

 

Hygiejne 

Vores hovedfokus ligger i den kommende tid på at mindske smitte mellem børn og 

voksne på skolen. 

Derfor er der lavet følgende ændrede tiltag i forbindelse med genåbningen: 

 

• Håndvask er skemalagt for både børn og voksne flere gange dagligt. Første gang 

børnene vasker 

deres hænder er ved ankomst om morgenen. Det er de voksne på skolen, der hjælper 

børnene med at huske på håndvask, men I må også meget gerne derhjemme gennemgå 

nedenstående skilte med børnene. Skiltene hænger overalt på skolen, så børnene mindes 

om vigtigheden af de mange daglige gange med håndvask. 

 

• Der er indsat ekstra rengøringspersonale på skolen, så alle områder rengøres to gange 

dagligt. Der er sæbe til håndvask på skolen og håndsprit flere steder. Håndsprit bruges på 

ture, og hvor vi ikke har adgang til vand og sæbe. 

 

• Generelt vil alle voksnes hovedfokus i de første dage ligge på håndvask, afspritning og 

afstand igennem hele dagen. 

For at hjælpe dette arbejde må I meget gerne se og tale om denne film om håndvask, som 

Sundhedsstyrelsen har udgivet: 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender 
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Aflevering og afhentning 

Forældre må som udgangspunkt ikke længere komme i bygningen. Det betyder, at 

børnene skal afleveres på parkeringspladsen eller udenfor ved døren ind til skolen, hvor 

personalet står klar til at modtage børnene. 

Når børnene skal afhentes, kan I hente dem samme sted. 
 

Hvad forventer vi i forhold til børnenes adfærd 

Vi forventer, selvom mange af børnene er små, at I som forældre har fortalt dem om alt 

det nye, de vil møde herovre. Vi forventer, at de vasker deres hænder hver gang, de bliver 

bedt om det, at de efterlader toiletterne rene og pæne, og vi forventer at de ved, hvad det 

vil sige at holde afstand. 

 

Børn med symptomer 

Hvis børnene derhjemme får symptomer på smitte med Covid-19, skal I holde dem 

hjemme, indtil de har været symptomfri i 48 timer. 

Hvis børnene får symptomer på smitte med Covid-19 her på skolen, skal I hente dem med 

det samme. Vi har oprettet et rum til børn med symptomer. Dette rum vil blive rengjort 

omhyggeligt hver gang, det er blevet brugt. 

Lærerne vil forklare børnene om symptomerne, så vi ikke risikerer, at børn der fx er 

allergikere og nyser pludselig bliver holdt udenfor af misforstået forsigtighed fra andre 

elever. 

 

Åbningstid 

Hvordan ser dagen ud for børnene? 

Alle klasser går i skole  man. – tors. kl.: 9:15-13:45  

Fredag  kl.: 9:15-12:15. 

Nye lektion-/ringetider 

1.time 09:15-10:00 (inkl. pause) 

2.time 10:00-10:45 (inkl. pause) 

3.time 10:45-11:30 (inkl. pause) 

4.time 11:30-12:15 (inkl. pause) 

5.time 12:15-13:30 (inkl. pause) 

6.time 13:00-13:45 (inkl. pause) 
 

Bh-klasse, 1.kl. og 2.kl må gerne holde udeundervisning i 1., 3. og 5. lektion, og de skal 

holde deres pause fortrinsvis i starten af lektionerne. 

3.kl - 5.kl må gerne holde udeundervisning i 2., 4. og 6. lektion, og de skal holde deres 

pause fortrinsvis i slutning af lektionerne. 

 

Børnene vil være sammen med de samme voksne og de samme børn fra klassen hver dag. 

De voksne møder ind sammen med børnene og er sammen med børnene hele dagen - 

også i pauser og til spisning. 

Børnene holder forskudte pauser for at forhindre, at mange børn mødes på samme sted.  

Børnene spiser deres madpakke i deres faste klasselokaler.  
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OBS. Vær særligt opmærksomme på at kantinen er lukket og at der skal 

medbringes mad og drikke til hele dagen. Vandopfyldning og opbevaring i 

køleskabe er ikke muligt for at nedsætte smitterisiko. 
Lærerene planlægger undervisning og aktiviteter for klassen. Planen udsendes via 

ElevIntra. 

Børnene deles i faste grupper. Disse grupper kan arbejde sammen i undervisningen og vil 

være faste legegrupper i alle pauser. 

Legeaktiviteter vil være semistrukturerede, og de voksne vil sørge for, at grupperne ikke 

blander sig med hinanden, og at børnene leger med afstand imellem grupperne. 

Børnene kan ikke lege med børn fra andre klasser på skolen. 

 

Praktiske informationer 

• Madpakker kan ikke placeres i køleskabe men er i tasken hele dagen. Madpakken 

medbringes hjemmefra hverdag, da vores kantine er lukket. 

• Mobiltelefonen/Tablets bliver i tasken og lånes ikke ud. 

 

Hvad skal børnene medbringe i tasken? 

• Meget gerne penalhus!! Da blyanter, viskelædere med videre ikke må lånes fra barn til 

barn i denne periode. 

• En fyldt vandflaske. 

• Madpakke. 

• Regntøj/varmt tøj til udeundervisning i tasken. 

 

Skolebussen 
Børnene må ikke skifte pladser i skolebussen under hele turen, og skal sidde på 

vinduespladser. 

Mad og drikke er ikke tilladt i skolebussen. 
 


