
Retningslinjer i forbindelse med genåbning af skolerne    

Lavet ud fra SST-vejledning for gradvis kontrolleret åbning af skoler og fritidsordninger, version 4. Denne 
vejledning knytter sig til bekendtgørelse nr. 405 af 9. april 2020. 
 
Udarbejdet den 17. april 2020 ved chef for behandlingscenteret Søs Føhns, revurderes løbende ift. SST 
anbefalinger, senest Juli 2020. 
 
Organisering af dagen 

1. Eleverne mødes i deres vanlige (små) klasser. Her skal de sidde ved deres borde/båse som skal have 
2 meter imellem sig. Det kan være nødvendigt a dele eleverne op i mindre grupper og fordele dem i 
flere klasselokaler for at sikre den nødvendige afstand. Afstanden mellem elever har højere fokus 
end antallet af elever i klassen. 

2. Den samme gruppe elever mødes hver dag med de samme voksne i samme lokale for at mindske 
antallet af personer, der omgås. Anbefal også eleverne, at det er de samme børn de er sammen med 
i fritiden. 

3. Bland ikke elevgrupperne og undgå unødig kontakt mellem grupperne, det gælder som hovedregel 
også de voksne. 

4. OBS: Ansatte skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra 
undervisning fra en klasse til en anden. 

5. Hver elevgruppe bruger eget udpeget toilet (hvis der ikke nok toiletter til alle klasser kan have deres 
eget skal i aftale hvilke klasser der bruger hvilke toiletter). 

6. Hver gruppe har egen hovedindgang eller bruger samme indgang forskudt. Det vigtigste er at kravet 
om afstanden opretholdes – også når elever og voksne går ind og ud af skolen. 
 

Aflevere/hente elever: 
1. Hvis muligt skal elever afleveres ved indgangen til skolen.  
2. Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til skolen. Dette 

kan gøres ved at elever afleveres i intervaller.  
 
Mad og kantiner: 

1. Alle skal vaske hænder grundigt før og efter måltidet. 
2. I spiser sammen i den lille elevgruppe og med god plads imellem jer 
3. Der må ikke være buffet, derfor portionsanrettes al mad og serveres i engangsemballage.  
4. Et personale fra klassen henter til gruppen på aftalt tid med køkkenet.  
5. Vask af bestik og service skal ske ved 80°C i opvaskemaskine umiddelbart efter brug. Der må ikke 

deles mad mellem hinanden 
 
 
Håndhæv hygiejneregler 

1. Vask hænder: 

• ALLE vasker hænder, når de møder. Det gælder personale og elever (og forældre, der 
kommer ind på skolen). Personale hjælper de mindste med at vaske hænder. 

• Håndvask skal være med vand og flydende sæbe + en gangs papirservietter eller der skal 
bruges sprit (70-85 procent). 

• ALLE vasker hænder ofte i løbet af dagen. Fx ALTID når man har været udenfor, når der er 
synligt snavs, før frokost, efter toiletbesøg, efter næsepudsning osv. 



• På ture (hvor I ikke er i nærheden af vand og sæbe) kan spritservietter eller hudvenlige 
vådservietter anvendes, men hænderne skal vaskes med vand og flydende sæbe hurtigst 
muligt derefter. 

2. Undervis børnene i god hygiejne. I bedes undervise i god håndhygiejne, så de kan vaske hænder 
efter de ”9 trin” – se plakat fra Sundhedsstyrelsen + brug link til SST-film om håndvask 
https://youtu.be/5ToyUEyV_NI - samt undervis eleverne i hvordan man skal nyse og hoste i ærmet. 

3. Brug håndsprit. Vi sørger for, at det er let tilgængeligt at udøve god håndhygiejne. Fx er der opsat 
håndsprit eller håndvask ved indgangen. Vær opmærksom på at håndsprit IKKE skal være i 
rækkevidde for mindre børn, der kan komme til at spise det. 

4. Undgå unødig fysisk kontakt. Særligt omkring øjne, næse og mund. Det er naturligvis en balance 
mellem det og at prioritere omsorg, når børnene har behov. 

5. Luft ud i klassen hyppigt. Det skal ske flere gange i løbet af dagen, fx hver gang I er udenfor. 
6. Hvis der i nogle klasser er legetøj (inde eller udenfor), skal dette vaskes flere gange dagligt. Legetøj 

som ikke kan vaskes må ikke anvendes indtil COVID-19 epidemien er overstået. 
7. Tablets skal gerne aftørres flere gange dagligt og mellem brug. Hvis muligt undgå at børnene deler 

tablets ellers sikre at kun få børn deler den samme tablet. Der skal anvendes spritservietter til dette. 
Der skal vaskes hænder før og efter brug  

8. Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der 
skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur. 

9. OBS ingen må bære smykker, ringe og ikke have neglelak på, da dette er grobund for bakterier. 

 
Undervisning  

1. Skoledagen skal tilrettelægges således, at undervisningen foregår udendørs når det er muligt. 
Undervisningen kan foregå indendørs fx hvis vejret ikke tillader udendørs undervisning eller ved 
manglende udendørs faciliteter på skolen.  

2. Specifikke fag skal gennemføres væsentlig anderledes end før, fx madkundskab med fokus på 
ernæring i stedet for konkret madlavning. * 

3. Idrætstimer skal foregå udendørs og planlægges uden kontaktsport.  
4. Det kan være nødvendigt at fag, hvor ovenstående forholdsregler ikke kan opretholdes, aflyses og 

der undervises i andre fag i stedet. 
5. Undervisning som skal/vurderes til at skulle forgå ”i hjemmet” varetages som hovedregel nu 

udendørs i elevens nærområde. Hvis der undtagelsesvis er behov for undervisning i hjemmet laves 
individuel og konkret vurdering. 

 
*Ved ture ud i naturen kan man godt lave snobrød eller pandekager over bål med eleverne. Men dette skal 
foregå på forsvarlig vis: 

• Lærer/pædagog laver dejen hjemmefra (under hygiejniske rigtige forhold) 

• Lærer/pædagog deler dejen ud til eleverne der har fået sprittet hænderne af inden 

• Hver elev har egen pande/pind og spiser kun det de selv har lavet.  

• Hænderne sprittes af igen når de er færdige og vaske når de er retur i skolen 

Magtanvendelser (f.eks. ifm. At eleven spytter på personalet. 

• Som hovedregel accepteres dette ikke i denne tid ift. Corona.  

• Ved behov for magtanvendelser kan det besluttes, at eleven hjemsendes i 1dage.  

• Men det er chefen tager ansvar for at tage denne beslutning 
 
Kørsel med elever: 
Sundhedsstyrelsen siger at transport skal arrangeres således, at busser kører med halv belægning. 

Derfor vil det i vores busser i vores busser og biler kunne lade sig gøre som nedenfor. 

https://youtu.be/5ToyUEyV_NI


 

Kørsel i skolens hvide busser (vanligt plads til 8-9 personer): 

• Højst 4 børn og 2 voksne.  

• Børnene placeres ved vinduerne og alle rækker bruges, så alle har afstand (midtergangen) imellem 

sig.  

• Der luftes ud i bussen når eleverne er ude og når turen er færdig. 

• Eleven sidder på samme sæde og får det samme værn på når de kommer retur til bussen. 

• Håndtag og sæde sprittes af når turen afsluttes. 

 
Råd til kørsel med elever i bil.  

• Kør gerne kun 2 ad gangen – dig og én elev 

• Sæt eleven i modsatte side og på bagsædet, hvis det kan lade sig gøre. 

• Kør så korte ture som muligt.  

• Åben gerne vinduerne der hvor i sidder, mens i køre.   

• Sprit håndtag og sæde af efter endt kørsel 

• Evt. brug af værnemidler ved tvivl om sundhedstilstand  

Offentlig transport skal udgås 

 
Ekstra rengøring ifm. Covid19 

• Morgen: Skolerne rengøres - vanlig rengøring inkl. at alle flader, borde, stole, tastatur, kontaktflader, 
mus og håndtag af sprittes af) 

• Over dagen: Håndtag, kontaktflader og toiletsæder sprittes af * 5 x dagligt (altså 3 x udover morgen 
og eftermiddag) 

• Eftermiddag: Alle flader, borde, stole, tastatur, mus og håndtag af sprittes af * igen.  

• Skraldebøtter tømmes inden de er fulde og min x 1 daglig. 
*(med sprit med 70-85 % alkohol) 
 
Der laves skema, hvor rengøring dagligt skal skrive dato og tid for hvornår de har udført opgaven, dette 
skema skiftes ud dagligt. 

  
Sygeplejerske på skolerne 
På hver af de ovennævnte åbne skoler vil der være én sygeplejerske på arbejde (de dage sygeplejersken 
vanligt er der). I kan derfor altid tilkalde en sygeplejerske til at undersøge, om elever eller personale er syge. 
Sygeplejersken vil også have fokus på, om alle lever op til sundhedsstyrelsens retningslinjer og vil kunne blive 
spurgt til råds omkring dette. Sygeplejersken på skolen vil dagligt tjekke op på hver klasse ift. hygiejne regler, 
støtte op ift. undervisning omkring håndhygiejne, hvad virus er og hvorfor vi skal holde afstand.  
I kan altid kontakt sygeplejersken der er tilknyttet jeres skole ved bekymring eller spørgsmål.  
 
Behov for værnemidler 
Vi forventer ikke at have brug for værnemidler, da vi udelukkende passer raske børn. Men ud fra 
forsigtighedsprincippet er der 2 sæt værnemidler på hver skole. Disse kan bruges i ventetiden til syg elev 
hentes hjem og afstand på 1-2 meter ikke kan holdes, eller ved transport. Værnemidler indeholder de 
elementer, som sundhedsstyrelsen anbefaler. Sygeplejersken administrer disse.  
 
De bedste hilsner fra 
Beredskabsgruppen  
V/ Anne Overgaard Pedersen, Virksomhedsansvarlig læge, samt børne og -unge psykiater  



og Søs Føhns, Chef for Behandlingscenteret 
 

 


