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- I genåbningsfasen har lærerne fokus på at få genskabt de gode sociale 
relationer sideløbende med nødundervisningen 
- Alle forældre skal bære mundbind ved aflevering og afhentning af børnene 
- Alle lærere og elever får testet sin temperatur før de indtræder skolen, med 
et infrarød, ikke kontakt, termometer 
- Alle skal vaske hænder før de indtræder skolen  
- Eleverne benytter forskellige indgange (1.-2. klasse benytter bagdøren) (0. og 
3. klasse benytter hoveddøren og 4. klasse benytter branddøren) 
- Alle lærere genopfrisker overfor eleverne hvordan man vasker sine hænder 
efter sundhedsstyrelsens anbefalinger 
- 0. Klasse har undervisning på 3. sal.  1.-2. klasse har undervisning i 
stueetagen. 3.-4. klasse har undervisning på 1. sal  
- Skolen opdeles i zoner (1.-2. klasse deles om et toilet i stuen) (3.-4. har hver 
deres toilet på 1. sal) (0. klasse har eget toilet på 3. sal) 
- Skolegården opdeles i zoner i frikvarterene (0. klasse afholder frikvarter 
alene) (1. klasse benytter skolens legeplads, 2. klasse benytter skolens 
fodboldbane, 3. klasse benytter basketboldbanen og 4. klasse holder frikvarter 
på 1. sal) 
- Alle klasselokaler er forsynet med sprit og vådservietter  
- Der er spritbeholdere ved skolens hovedindgang og ved indgangen til 
lærerværelset 
- Mobiltelefoner samles i et mobilhotel og sprittes af før de bliver lagt I og når 
de tages op 
- Læreren uddeler frugt til eleverne og sørger for de bliver vasket før eleverne 
spiser dem. Læreren skal bruge handsker 
- Kantinen er lukket men eleverne kan bestille mad om morgenen og få maden 
leveret i klassen i frokostpausen  
- Alle lærere husker eleverne på at nyse og hoste i ærmet eller i en serviet som 
efterfølgende skal smides ud 
- Alle lærer har hver deres visir  
- Alle skolens toiletter og toiletsæder rengøres 1 gang i timen 



- Alle håndtag, bordoverflader samt andre kontaktpunkter som fx vandhaner, 
lyskontakter og gelændere sprittes af 3 gange dagligt - morgen, middag og 
efter endt skoledag 
- Alle computere, mus, projektorer og andet it-udstyr sprittes to gange dagligt 
- om morgenen og efter endt skoledag. Hver lærer spritter det it-udstyr de skal 
til at bruge før brug og efter endt brug 
- Skraldespandene tømmes før de bliver helt fyldte. Skraldespandene tømmes 
to gange dagligt 
- Der foretages en grundig rengøring af hele skolen to gange dagligt 
- Rengøringspersonalet er forsynet med de rette midler og materialer og er 
opmærksomme på de krav der stilles til dem ved anvendelsen af de forskellige 
materialer 
- Skolen bestiller masker og visir løbende afhængigt af behov  
- Elever der kommer for sent, skal forbi kontoret først, så de kan få taget deres 
temperatur 
- Eleverne skal forlade skolen efter endt skoledag 
- Lærerne opfordres til at tage en kviktest om ugen 
- Elever der har symptomer på sygdom, sendes hjem og må først møde igen 
når de har været symptomfrie i 48 timer eller har foretaget en Corona-test 
som er negativ 
- Lærere der har symptomer, sendes til kviktest og skal følge 
sundhedsmyndighedernes anbefalinger  
- Forældrene kan komme på skolen efter aftale 
- 5.-9. klasse har forsat virtuelundervisning og der følges ét skema på skolen 
- Lærermøderne afholdes fortsat virtuelt 
 
SFO: 
- SFO’en opholder sig mest muligt udendørs 
- Al legetøj, der ikke kan rengøres, er blevet fjernet 
- Det resterende legetøj sprittes af to gange dagligt 
- Udendørs legetøj rengøres 2 gange dagligt 
-  Skolegården er forsynet med håndvask 
- Alle borde og håndtag samt andre overflader sprittes af to gange i løbet af 
pasningstiden 
- Elever med symptomer sendes hjem og må først møde igen når de har været 
symptomfrie i 48 time 


