
Retningslinjer for adfærd og forebyggelse af 
smitte med COVID-19 ved genåbning af  
Nørre Gymnasium 

 
Vejledning til elever og ansatte fra d. 14. april – på ubestemt tid. 

Skolen starter op igen virtuelt for alle elever d. 14. april. Ledelsen har besluttet, at det første 

fysiske møde på skolen bliver fredag d. 17. april kun for 3.g-klasserne. 1.g og 2.g forventes at 

komme tilbage på skolen d. 11. maj. 

Opstart for 3.g-eleverne d. 17. april giver pedellerne og rengøringen mulighed for at stille alle 

borde i lokalerne rigtigt. Vi skal være helt sikre på, at vi har skabt vilkår, så absolut ingen bliver 

smittet. 

Hvornår må ansatte og elever komme i institution/skole  
Ansatte og elever må komme i skole, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis 
man har symptomer på sygdom – også milde symptomer som forkølelse – skal man blive hjemme, 
indtil man er rask.  
I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er 

ophørt. Herefter må man komme i skole igen. 

Hvornår er man syg, og hvad gør man?  
Man vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom – også ved milde symptomer som 

forkølelse. Det betyder, at man ved symptomer på sygdom skal blive hjemme. 

Hvis en elev eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole, skal de hurtigst muligt 

tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer. 

Hvis en person, der har været i skole, konstateres smittet med COVID-19, skal skolen informeres 

med henblik på, at de personer, den pågældende har været i nær kontakt med, informeres.  

Nære kontakter skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu 

højere grad følge de generelle råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt gerne møde op 

i skolen. 

Hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19, og denne person er isoleret, må 

man gerne komme i skole eller på arbejde. Der opfordres dog til, at man i sådanne tilfælde er 

særligt opmærksom på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd samt være særligt 

opmærksom på symptomer på sygdom og bliver hjemme, hvis man får symptomer. Personer, der 

forlader husstanden, skal vaske hænder lige inden hjemmet forlades. 

Særlige risikogrupper  
Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny 

coronavirus/COVID-19. Sundhedsstyrelsens udmelding er, at bor man i husstand med en person, 



der er i særlig risiko, kan man som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole. Dette vil vi 

dog på Nørre G overlade til den enkeltes individuelles vurdering. Der vil fortsat ske nød-

onlineundervisning af elever, der ikke kan komme i skole, og personale vil arbejde hjemmefra. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du selv er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler 

vi, at du læser mere på https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-risikogrupper, og taler med 

den læge, som behandler dig. 

Rengøring  
Der er gjort hovedrent på skolen. Alle døre skal stå åbne. Der slukkes for ventilationen, og man må 

åbne vinduerne til udluftning. 

o Rengøring og desinfektion af borde og kontaktpunkter vil ske mindst to gange dagligt, som fx 
vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køle-skabslåge/håndtag, 
gelændere, armlæn, lyskontakter m.v. Undgå alligevel at tage med hænderne på håndtag. 

o Toiletter rengøres mindst to gange dagligt.  

o Toiletsæder rengøres og afsprittes med 70-85 % hospitalssprit mindst to gange dagligt.  

o Skraldespande i klasselokaler og på toiletter skal tømmes inden de er helt fyldte og mindst en 
gang dagligt.  
 
 

Forebyggelse af smitte – sådan gør vi 
 
Håndhygiejne  
For at sikre god håndhygiejne skal alle:  
o Ansatte og elever vaske hænder med vand og flydende sæbe, når de kommer ind på skolen. Vask 
hænder grundigt og ofte: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender  
o vaske hænder når hænderne er synligt snavsede.  

o vaske hænder i faste intervaller fx i hvert frikvarter/pause (som minimum hver anden time).  

o vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i 
hænder eller engangslommetørklæde.  

o ansatte skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra 
undervisning af én klasse til en anden.  

o kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder m.v.  
o anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter, når man ikke er i nærheden af vand og 
sæbe. Der skal vaskes hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.  
 
Der kommer til at stå håndsprit i alle lokaler, ved toiletter mv. Det får usædvanligt hårde 

konsekvenser, hvis man fjerner det: vi er alle afhængige af, at det er på plads. 

 
Adfærd og afstand 
Når man færdes på skolen, SKAL der være 2 meter mellem hver – uanset hvor man færdes. Det 
betyder, at når man går på gangene, så går man alene og holder sig helt til højre. Det gælder også 
den centrale trappe. Man går kun op ad trappen i højre side (svarende til, at man kommer fra 

https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-risikogrupper
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender


kantinen) og ned i venstre side (svarende til at man kommer fra lokalerne i 130’erne). Trapperne 
for enden af gangene bruges kun til at gå ned ad. I foyeren står bordene i midten, og der vil være 
to gange, hvor man – også der – går i højre side. Skal man på toilettet, venter man, til der bliver 
plads. For lærerne gælder det, at der også på lærerværelse skal være 2 meter mellem hver.  
 
Spisning 
Eleverne bliver siddende på deres pladser og spiser i frokostpausen – eller går uden for. Kantinen 
vil være lukket indtil videre, og man skal selv medbringe frokost. 
o Alle skal vaske hænder grundigt før og efter der anrettes, tilberedes og spises mad.  

o Alle skal være særligt opmærksomme på hygiejne ved tilberedning og anretning af mad.  

o Der må ikke deles mad mellem hinanden.  

o Alle skal sidde med god afstand til hinanden, når de spiser.  
 

Organisering af undervisning 

Skolen bliver delt op i ”Undervisningsområder”, som bliver tildelt en klasse. Læreren fordeler jer i 

området (lokalerne). Jeres moduler er flyttet til disse områder – og jeres lærer sørger på forhånd 

for at skrive til jer, i hvilket lokale/område I skal sætte jer. Også her er det vigtigt, at I holder 2 

meters afstand. Det vil betyde, at der i snit vil sidde 10-12 elever i et almindeligt klasselokale (lidt 

flere i de meget store). I frikvartererne kan man gå uden for – men igen med 2 meters afstand. 

Læreren står i et lokale og kan have sin computer foran sig: åben i Teams, Skype eller hvad læreren 

nu angiver. Det betyder, at elever, som måtte være hjemme, og elever, som sidder i et andet 

lokale, kan følge med i, hvad der sker, når læreren er i selve undervisningslokalet. Læreren vil 

herefter kunne gå mellem lokalerne og vejlede/instruere/undervise.  

Nogle hold er sammensatte (af 2.g-elever og 3.g-elever). Læreren afgør, hvordan undervisningen 

udføres, idet forløbet slutter med en årskarakter. Det er kun 3.g-eleverne, som møder på skolen.  

Teamlederne organiserer, at lærerne for en klasse taler sammen om afviklingen af undervisningen 

de enkelte dage. Det kan meget vel tænkes, at en lærer enten har små børn hjemme eller finder, 

at undervisningen lige så godt kan foregå virtuelt. Det er derfor vigtigt, at de lærere, som skal 

undervise en 3.g-klasse en dag, taler sammen om, hvordan det skal foregå, hvis en lærer 

planlægger at skulle undervise hjemmefra. Skulle det være nødvendigt, at et af modulerne en dag 

skal afvikles virtuelt, mens andre foregår på skolen, må eleverne blive siddende på deres plads og 

modtage undervisningen der.  

Da ingen må røre hinanden, afgør læreren, om det giver mening at afholde modulet ved at lave 

noget andet eller afholde det virtuelt hjemmefra. 

Lærere, som skal have et virtuelt modul og som ikke kan nå hjem til det, kan benytte et af de 

nedenfor nævnte lokaler. Det bestiller man selv i Lectio. 

Oversigt over undervisningsområder (lokaler). 

1) 132, 134, 133, 135 



2) 136, 138, 139 

3) 141, 142, 145 

4) 112, 114, 115 

5) 116, 118, 119, 121 

6) 120, 122, 125 

7) 126, 127, 128, 130 

8) 061, 062, 063 

9) Foyeren (graven) 

10) Festsal, Gymnastiksal, Multihal (idræt uden omklædning?) 

11) Kantine – begge sider 

12) 002, 004, 006, 001 og 005 

13) 007, 010 

14) 012, 016 

15) 009 og endnu et, når der er mange elever 

16) 017, 023 

17) 022, 024, 020 

18) 042, 043, 044 

19) Mus 1 og Mus 2 

(vi er 13 3.g-klasser og de fordeles, så de er mest mulig afstand mellem klasserne). Der vil være 

borde og stole i Foyeren – og den er næsten friholdt hver dag. Ønsker man, at alle elever skal 

være i samme lokale, kan det lade sig gøre her. Der er dog ingen tavle. 

 

Mindre lokaler til virtuel undervisning for en lærer (bestilles af læreren selv) 

V1) 102 (JB’s kontor – bruges, hvis de andre er optaget) 

V2) kopirum (bruges kun i nødstilfælde) 

V3) Lærerforberedelse 

V4) Lærermøderum 

V5) Adm. Møderum 

V6) 019 

V7) Studievejl. 1 

V8) Studievejl. 2 

V9) 137 

V10) 143 

V 11) 124 



Det er muligt, at ovenstående instruktioner ikke er udtømmende, men i alt gælder det: at der skal 
holdes 2 meters afstand, at man skal røre så lidt som muligt, at man skal vaske hænder, bruge 
håndsprit og i øvrigt følge de regler, som i den seneste tid er kundgjort på alle medier. Alle større 
forsamlinger på skolen er aflyst – morgensang og andet, hvor klasser er samlet, vil ikke foregå. 
 

Mvh 

Ledelsen 

 
Læs mere på: https://www.sst.dk/corona 

Udarbejdet på basis af: Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms- og 

voksenuddannelser: 

https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Vejledni

ng-til-ungdoms-og-

voksenuddannelser.ashx?la=da&hash=B9227834971934DA381E64CA46E2A501E9A2E4C1 

https://www.sst.dk/corona
https://www.sst.dk/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Vejledning-til-ungdoms-og-voksenuddannelser.ashx?la=da&hash=B9227834971934DA381E64CA46E2A501E9A2E4C1
https://www.sst.dk/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Vejledning-til-ungdoms-og-voksenuddannelser.ashx?la=da&hash=B9227834971934DA381E64CA46E2A501E9A2E4C1
https://www.sst.dk/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Vejledning-til-ungdoms-og-voksenuddannelser.ashx?la=da&hash=B9227834971934DA381E64CA46E2A501E9A2E4C1

