
Vejle, d. 7/8 2020 

 

 

Kære elev på Rosborg 

 

Desværre er der stadig corona-smitte i det danske samfund, og i den forbindelse er der en 

række retningslinjer, som du skal være opmærksom på. Jeg vil anbefale, at du også orienterer 

dine forældre om indholdet af dette brev. 

 

Hvem skal jeg kontakte? 

 

Alle henvendelser til Rosborg i relation til corona rettes til skolens rektor (gerne ved besked i 

Lectio, som er skolens administrative system. Du bliver introduceret hertil 1. skoledag). 

 

 

Hvornår skal jeg blive hjemme? 

 

• Hvis du er syg (også ved forkølelsessymptomer). 

• Hvis du bliver syg i løbet af en skoledag, så skal du tage hjem (du skal ikke gå ind på 

skolens kontor for at fortælle det, men i stedet skrive en Lectio-besked til rektor, når du 

er kommet hjem). 

• Hvis du venter svar på en Covid-19 test (som du er henvist til af en læge). 

• Hvis du er testet positiv for Covid-19 (kontakte rektor for smitteopsporing). 

• Hvis et familiemedlem er syg med Covid-19, skal du kontakte rektor for en konkret 

vurdering af sagen.  

• Du skal blive hjemme i 14 dage efter rejse til lande, som udenrigsministeriet fraråder at 

besøge. Du vil ikke modtage fjernundervisning i denne periode. 

• Hvis du er i en særlig risikogruppe i forhold til Covid-19, så skal du kontakte skolens 

rektor (gerne på Lectio). Bemærk, at de nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne 

tilskriver, at langt de fleste vil kunne komme i skole. Hvis du eller dine nære pårørende 

er i en særlig situation, kan du på rektors kontor få udleveret en særlig grøn ”hold-

afstand”- bøllehat. Det er tale om et FRIVILLIGT tilbud. 
 

Retningslinjer på skolen: 

 

• Respekter de opsatte afmærkninger, afskærmninger og afstribninger. Fællesområder 

kan ikke benyttes. 

• Benyt indgangsdøren tættest ved dit undervsiningslokale. 

• Husk at være ekstra omhyggelig med håndhygiejne. Korrekt udført håndvask tager ca. 

45-60 sekunder. Alle skal vaske hænder i løbet af dagen (ved ankomst til skolen, når 

hænderne er synligt snavsede, i faste intervaller og som minimum hver anden time, 

efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host /nys i hænder 

eller engangslommetørklæder). 

• Brug også håndsprit - der er sat dispensere op rundt omkring på skolen. 

• Du må kun benytte toiletterne ved dit klasselokale. 

• Husk at holde afstand – også i frikvarterne. Du skal altid holde mindst en meters 

afstand til andre.  Vis ekstra hensyn til elever og medarbejdere med den grønne ”hold-

afstand” bøllehat, de er nemlig i en særlig risikogruppe. 

• Hvis vejret er ok, anbefales det, at alle pauser (inkl. frokostpause) afholdes udendørs. 

• Du skal holde dig til din egen klasse, også i pauserne. På valghold sidder du så vidt 

muligt sammen med elever fra din stamklasse og laver gruppearbejde og 

eksperimenter sammen med dem. 



 

Hvor finder jeg information? 

 

• På skolens hjemmeside kan du finde information om Rosborgs håndtering af corona, 

herunder instruks om håndtering af elever og personale med Covid-19. 

• Rektor informerer løbende om tiltag for at forhindre corona-smitte på Lectio. 

• Der findes en fin hjemmeside, hvor du kan få svar på mange sundhedsfaglige 

spørgsmål, nemlig: coronasmitte.dk Oplysningerne på denne side er kontrolleret af de 

danske sundhedsmyndigheder. Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den fælles 

myndigheds hotline på tlf. 7020 0233. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hanne Hautop 

Rektor 

Rosborg Gymnasium & HF 

 

 

http://coronasmitte.dk/

