
Retningslinjer for personalet mhp at mindske faren for corona-smitte 

Opdateret d. 28. oktober 2020 

SÆRLIGE RETNINGSLINJER FREM TIL 2. JANUAR: 

• Alle sociale arrangementer aflyses frem til og med 2. januar. Det gælder fx intro 2, 
fredagsøl for medarbejdere, morgenrundstykker for medarbejdere mv.  

• Fysisk fremmøde på kontoret begrænses – overvej om henvendelsen fx kan ske via 
telefon eller mail. 

• IT support kontaktes via chat-funktionen. 

• Møder afholdes virtuelt hvis muligt. Det er ledelsen/mødeindkalderen, der vurderer, 
hvilke møder, der kan afholdes virtuelt. 

• Kontorpersonale og ledelse arbejder hjemme, hvis der opgaverne kan løses hjemmefra. 
• Besøg udefra af forældre, psykolog, gæstelærere mv. begrænses. 
• Kantineudsalg forgår via app og levering i lokalerne. 

 

Hvem skal jeg kontakte? 

Alle henvendelser i relation til corona rettes til rektor. 

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 besked til rektor). 

• 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 (kontakt 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. 

• Hvis du er i en særlig risikogruppe i forhold til Covid-19, så skal du kontakte nærmeste 
leder. Bemærk, at de nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne tilskriver, at langt de fleste 
vil kunne komme på skolen. 

• Husk altid at kontakte rektor direkte, hvis fravær er corona-relateret. 

Brug af mundbind: 

• Alle skal bære mundbind eller visir, der dækker hele ansigtet, ved færdsel på gangarealer, i 
kantinen mv.  

• Alle skal bære mundbind/visir ved ekspedition - fx i kantine eller på kontoret. 
• Administrationsområdet, lærerværelset, pedelkontor, forberedelseslokaler og andre 

personaleområder er undtaget brugen af mundbind.  
• Gymnasiet stiller mundbind/visir til brug på gymnasiet til rådighed for personalet. Disse udleveres 

af pedellerne. 
• Lærere, der underviser mere end to forskellige klasser/hold på en dag, skal bære 

mundbind/visir.  
• I udgangspunktet skal lærere holde minimum en meters afstand til eleverne, gerne to meter. 

Som personale holder vi en meters afstand til hinanden. Hvis undervisningssituationen 

undtagelsesvis nødvendiggør, at man kommer tættere på eleverne end en meter, skal man bære 
mundbind/visir. 

• Skolen anbefaler, at man bruger de af sundhedsmyndighederne godkendt engangsmundbind, der 
udleveres af skolen. 

 



 

Retningslinjer på skolen: 

• Respekter de opsatte afmærkninger, afskærmninger og afstribninger. Fællesområder kan ikke 
benyttes. 

• 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 i alle lokaler på skolen. 

• Du må kun benytte toiletterne ved lærerværelset samt det aflåste toilet ved 3.03. 

• Husk at holde afstand – også i frikvarterne. Vis ekstra hensyn til elever og medarbejdere med 
den grønne ”hold-afstand” bøllehat, de er nemlig i en særlig risikogruppe. Den grønne ”hold-
afstand”-bøllehat anbefales af Styrelsen for Patientsikkerhed og udleveres af rektor efter 
anmodning. Det er frivilligt, om man vil bruge hatten. Alternativt kan benytte den blå badge, der 
kan afhentes gratis på apotekerne. 

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

• Husk også at overholde afstandskravet på lærerværelset og i forberedelseslokalerne. 

 

Undervisningen: 

Vi må nu samle alle hold i ét lokale og dispensere fra afstandskravet på én meter, når det er nødvendigt 
for at gennemføre undervisning. Eleverne skal primært undervises og færdes klassevis. En klasse = en 
smittekæde. Vi skal forsøge – så vidt det er muligt – at undgå at blande klasserne. Vi må ikke samle 
skolen til store arrangementer. Det betyder: 

• Bordopstilling og klasseundervisning i stamklasser er som før corona. 

• Alle borde og stolerygge i lokalerne sprittes af ved afslutningen af hvert modul (læreren finder en 
elev i klassen til denne opgave og holde øje med at opgaven udføres). Der skal ikke sprittes af 
efter sidste modul. Der er nu sprit og klude i alle lokaler til dette. Kontakt pedellerne, hvis der 
skulle mangle i et enkelt lokale. Kludene kan bruges flere gange i løbet af dagen og skiftes en 
gang dagligt. Husk at spritte hænderne før og efter brug af kludene. 

• Der luftes ud i lokalerne (5 min mindst en gang i timen). Dette gælder også på 
kontorerne/arbejdspladserne. 

• Gruppearbejde i stamklasser kan gennemføres som før corona, men skal finde sted i klasselokalet 

eller udenfor i det fri. 

• Husk at holde afstand og undgå tæt nærkontakt ansigt til ansigt med eleverne i 
undervisningssituationen. Man kan i stedet stå bag eleven, hvis man skal hjælpe med en opgave. 

• Ved eksperimenter, praktiske øvelser mv. skal man være ekstra opmærksom på hygiejnen. 
Udstyr skal afsprittes før og efter brug. Kontakt evt. rektor for en konkret vurdering af 
aktiviteterne. 

• Undervisning på valghold skal så vidt muligt organiseres, så elever fra samme klasse sidder 
sammen og er i samme gruppe/samme øvelseshold. Der skal bruges samme grupper fra gang til 
gang. 

• Der er ingen ekskursioner med overnatning i efteråret 2020. 

• Alle ekskursioner organiseres så vidt muligt klassevis. Kontakt rektor i tvivlstilfælde. 

• Der er ingen fredagscafeer, fester og plenum, så længe nattelivet holdes lukket. 

• Fællesarrangementer gennemføres kun i meget begrænset omfang og kun for få klasser af 

gangen (efter en konkret aftale med rektor). 

• Elevrådsmøder, elevklubmøder, frivillige aktiviteter mv aftales med Else. Der skal udfyldes 
deltagerlister mhp evt. smitteopsporing. 

• Læs også afsnittet ”mundbind” 



I alle andre sammenhænge end undervisning gælder afstandskravet på én meter (og to meter ved sang, 
skrål, brøl, råb og lign.) fortsat. Det betyder, at afstandskravet stadig gælder medarbejder/medarbejder, 
medarbejder/elev og elev/elev (sidste nævnte i alle andre relationer end fagligt nødvendige relationer på 
holdene). 

Hvis en elev er/bliver syg: 

• Hvis en elev er syg (også ved forkølelsessymptomer), skal vedkommende straks sendes hjem. 
Kontakt rektor/skolens ledelse, hvis dette give anledning til diskussion. 

• Hvis en elev bliver syg i løbet af en skoledag, så skal eleven straks tage hjem (og ikke gå ind på 
skolens kontor for at fortælle det, men i stedet skrive en besked til rektor). 

Elever, der er hjemme pga. corona: 

• Vi er som skole forpligtiget til at tilbyde undervisning til elever, der er hjemme pga. coronatest 
eller pga. fare for coronasmitte. Det gør vi helt konkret ved at foreslå eleven at være med i 
undervisningen på Google Meet eller Skype. Hvis underviseren i enkelte situationer har bedre 
løsninger (fx en opgave eleven kan lave), så er det også ok. Ved længere tids fravær pga. corona 
aftaler elevens uddannelsesleder med elevens lærere, hvordan undervisningen af eleven/eleverne 
skal gennemføres. 

Elevernes pauser: 

I pauserne skal eleverne holde 1 – 2 meters afstand til hinanden (også dem, de går i klasse med). 
Eleverne skal så vidt muligt holde pause udendørs. De skal blive i blokkene og må ikke færdes i 

fællesområderne og skal gå uden om skolen for at komme til et nyt lokale. (Personalet må gerne færdes 

idenfor, når de skal fra et lokale til et andet). 

Eleverne skal blive og spise frokost i de lokaler, hvor de har haft 2. modul. Evt. bestilt mad fra kantinen 
bringes til dette lokale. 

Idrætshold spiser i den gamle hal – med god afstand til andre klasser.  

Elever, der har haft undervisning i lokalerne 4.03, 4.07, 4.08 og 4.12 spiser ved de særligt afmærkede 
borde i kantinen. 

Elever, der møder ind ½ time før undervisningen starter (fx andet modul) eller har et mellemmodul uden 

lokale, kan opholde sig med mundbind i Ådalen ved bordene med stole (kun hver anden stol). 

Kitler 
Kitler skal vaskes efter brug. Der er derfor opsat røde beholdere til beskidte kitler. 
 
Rengøring af omklædningsrum 

Omklædningsrummene i forbindelse med idræt desinficeres i hvert frikvarter. Eleverne skal derfor klæde 
om i timerne.  
 
Eksperimentelle fag, musik mv. 
Der gælder en række retningslinjer for eksperimentelle fag, musik, sang/tale i mikrofon, idræt mv. som 
ikke omfattes af dette skriv. Rektor er løbende i dialog med fagkoordinatorerne om dette. Kontakt rektor 

i tvivltilfælde. 

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. 



• 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. 

 

  

 

http://coronasmitte.dk/

