
Retningslinjer i forbindelse med eleverne skal have almindelig undervisning og ikke 

længere nødundervisning (v/ Børne og undervisningsministeriet pr. 1 august 2020).  

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, samt Børne og undervisningsministeriets 
hjemmeside (opdateret den 19. juni 2020 og gældende pr. 1. august 2020). 
 
Udarbejdet den 17. april 2020 ved chef for behandlingscenteret Søs Føhns, revideret den 10. august 2020 
af SF, revurderes løbende ift. SST anbefalinger, senest igen december 2020. 
 
 
Organisering af dagen 

1. Den samme gruppe elever mødes hver dag med de samme voksne i samme lokale for at mindske 
antallet af personer, der omgås.  

2. Elever i samme klasse /gruppe, må pr. 1 august 2020 godt fravige den generelle anbefaling om at 
holde 1 m afstand, når en fravigelse er en forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige 
bestemmelser for undervisningen 

3. Udgangspunktet er stadig, at børn/unge/voksne fortsat har et begrænset antal kontakter og så vidt 
muligt holder min. 1 meters afstand til andre, med mindre det lokalt vurderes at have for store 
konsekvenser, fx for omfang og kvalitet af undervisningen. 

4. Ved sang, råb m.m., hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte anbefales det, at både personale 
og elever bør holde 2 meters afstand. Dette gælder også hvis en (elev/personale) føler sig sløj med 
luftvejssymptomer.  

5. Den generelle anbefaling om 1 meters afstand (og 2 meters afstand i særlige situationer) skal 
fortsat opretholdes, når elever opholder sig samme sted som andre klasser, hold el.lign. på fx 
fællesarealer. 

6. Anbefalingen om 1 meters afstand for personale gælder ikke ved behov for omsorg, fx børn der skal 
trøstes 

7. Hvis eleverne har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, kan eleverne skifte lokale og deltage 
i undervisning sammen med andre elever (fx til faglokaler), når dette er en forudsætning for, at 
undervisningen kan gennemføres efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen, herunder den 
fulde fagrække. 

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

9. 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). 

10. Ved sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt anbefales øget opmærksomhed på hygiejne og 
forebyggelse af kontaktsmitte og udføres hovedsageligt udendørs (når vejret tillader det). 

11. 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.  
3. Vi orienterer taxachaufførerne om, at de skal vente udenfor, når de afhenter eleverne.  

 
 
 



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. Vi har forsat valgt ikke at have buffet, derfor portionsanrettes al mad stadig 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 (eller det 

varmeste og længste vaskeprogram som opvaskemaskinen tilbyder). 
6. Der må ikke deles mad mellem hinanden 

 
Fester: 
Fester bør begrænses. Hvis der afholdes fester, bør de foregå klassevist og fortrinsvis udendørs. 
 
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. Ingen må bære smykker, ringe og ikke have neglelak på, da dette er grobund for bakterier. 

 
Undervisning  
 

1. Skoledagen forsøges tilrettelagt således, at noget af undervisningen foregår udendørs.  
2. Vi er ude i som mange pauser som muligt 
3. Specifikke fag som idræt, svømning og madkundskab kan nu opretholdes, men vi skal have øget 

fokus på hygiejne og afstand i disse fag. Også obs. på at I fx vælger badminton fremfor brydning i 
idræt, hvis det kan lade sig gøre uden at gå på kompromis med det faglige indhold. 

https://youtu.be/5ToyUEyV_NI


4. At vi går på kompromis med undervisningen, hvis det giver situationer som, er uhensigtsmæssige 
 
 
 

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.  

• Det er chefen tager ansvar for at tage denne beslutning 
 
Kørsel med elever: 
 

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

• Skab 1 meter mellem alle i bussen, hvis det kan lade sig gøre. (Elever der er i gruppe/klasse 

sammen, må også gerne bus sammen selvom de sidder med under 1 meter imellem sig). 

• Hvis ovenstående ikke er muligt, og eleverne ikke er i samme gruppe/klasse, så skal det sikres at 

passagererne sidder med ansigtet i samme retning og uden ansigt-til-ansigt kontakt under 1 meter.  

• Eleverne kan placeres ved siden af hinanden på samme sæderække, det er ikke længere et krav, at 

der er et dobbeltsæde til hvert barn i bussen. 

• Der sikres god ventilation i bussen og der luftes ud i bussen når eleverne er ude og når turen er 

færdig. 

• Eleven sidder på samme sæde på ud og hjemtur. 

• Kontaktpunkter sprittes af når turen afsluttes. 

• Det anbefales at med hånddesinfektion eller vådservietter, som elever og medarbejdere kan 

benytte på turen. 

Råd til kørsel med elever i bil.  

• Kør gerne kun 2 ad gangen – dig og én elev. Elever der er i gruppe/klasse sammen, må også 

gerne køre i bil sammen, selvom I er flere end 2. 

• Sæt eleven i modsatte side og på bagsædet, hvis dette ikke er muligt, så som ovenfor – se 

kørsel i bus pkt. 1 og 2. 

• Der sikres god ventilation i bilen og der luftes ud når eleverne er ude og når turen er færdig. 

• Eleven sidder på samme sæde på ud og hjemtur. 

• Kontaktpunkter sprittes af når turen afsluttes. 

• Det anbefales at med hånddesinfektion eller vådservietter, som elever og medarbejdere kan 

benytte på turen. 

• Evt. brug af værnemidler ved tvivl om sundhedstilstand  

Offentlig transport: 

Kan nu godt lade sig gøre, men skal udgås i myldretiden. Hvis myldretiden ikke kan undgås, bruges 

mundbind (som kan fås hos sygeplejersken tilknyttet skolen). 

 
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 3 x dagligt * 

• 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. Vores værnemidler indeholder de elementer, som 
sundhedsstyrelsen anbefaler. Sygeplejersken administrer disse.  
 
Pr. august 2020 er der øget fokus på brug af mundbind. Sundhedsstyrelsen brug af mundbind eller 
ansigtsvisir i nedenstående situationer.: 

• Hvis du skal med offentlig transport med trængsel, hvor det kan være svært at holde afstand 
• I erhvervsmæssig sammenhæng, hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt er uundgåelig 
• Ved store forsamlinger som f.eks. optog, hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan 

undgås, eller ikke kan forebygges med andre tiltag som afstand mv. 
• Hvis du er smittet eller har symptomer på COVID-19 og skal bryde din selvisolation for at 

transportere dig til og fra sygehuset 
• Hvis du er på vej hjem fra fx lufthavnen efter en rejse i et højrisikoområde i udlandet og skal i 

selvisolation 
• Hvis du er nær kontakt til en, som er smittet, og skal bryde selvisolation for at transportere dig til og 

fra test 
• Hvis du er pårørende og ikke kan holde afstand til en person i øget risiko, fx ved behov for pleje og 

omsorg 

Der henvises desuden til:  

• Der henvises desuden til Sundhedsstyrelsens vejledning 'Information om forholdsregler ved tilfælde 
af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge'.  

• Sundhedsstyrelsens anbefalinger 'COVID-19: Forebyggelse af smittespredning'  

• Spørgsmål-svar på www.uvm.dk/corona  

• Sundhedsstyrelsens 'Forebyggelsespakke om hygiejne', 2018 

De bedste hilsner fra 
Beredskabsgruppen  
V/ Anne Overgaard Pedersen, Virksomhedsansvarlig læge, samt børne og -unge psykiater  
og Søs Føhns, Chef for Behandlingscenteret 
 



 


