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Kære forældre 

 
Vi håber at alle er kommet godt i gang med onlineundervisningen og er klar til at komme fysisk i skole 

igen. Som I alle ved, skal eleverne møde fysisk i skole igen onsdag den 05.01.21 og i den forbindelse 

opfordrer vi alle til at få foretaget en kviktest inden de møder ind på skolen første dag.  

For genåbningen af skolen gælder følgende retningslinjer, som er de retningslinjer 

sundhedsmyndighederne har opfordret skolerne til at følge: 

- Al aflevering og afhentning af eleverne skal ske udenfor skolen.  

- Forældre må kun møde op på skolen efter aftale med skolelederen. 

- Al undervisning vil foregå i stamklasserne og alle sociale aktiviteter på tværs af klasser vil blive udskudt 

eller aflyst 

- Alle elever fra og med 1. klasse opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt 

- Indgange til skolen: 

- 0.-3 benytter bagdøren 

- 4.-6. benytter brandtrappen  

- 7.-9. benytter hoveddøren  

- I pauserne gælder følgende: 

1.-3. klasse benytter fodboldbanen og legepladsen  

4.-5.klasse skifter mellem at bruge basket banen og at blive i klassen eller på 1.sal (klasselærerne 

udarbejder et skema) 

6. - 7. klasse skiftes om at bruge gymnastiksalen (klasselærerne udarbejder skema herfor). 7. klasse kan 

også gå ud af skolen i pauserne. 

8. - 9. klasse kan blive i deres klasse eller gå ud af skolen 

For benyttelse af skolens toiletter gælder følgende: 

0. - 1. klasse benytter toilet i stuen 

2. og 6. klasse benytter toilettet på 1. sal 

3. klasse benytter toilettet på 3. sal 

4. - 5. klasse benytter toilettet på 1. sal 

7. - 9. klasse benytter toilettet på 2. sal 
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I tilfælde af smitte (nærkontakt) 

- Hvis der er smitte i husstanden, skal alle i husstanden lade sig isolere og skal foretage en test hurtigst 

muligt, dvs. en test på hhv. 4. og 6.dagen. Man kan bryde isolationen når 4. dagstesten er negativ. De, 

der er vaccinerede med 3. stik og de som har været smittet indenfor de sidste 12 uger, behøver ikke 

isolation men skal testes hurtigst muligt, på 4. dagen og på 6. dagen. 

- Hvis man er nærkontakt til en uden for husstanden gælder der ingen krav om isolation, men man skal 

foretage en test hurtigst muligt, på hhv. 4. og på 6. dagen. 

Hvis man er testet positiv: 

1. Er man testet positiv skal man blive hjemme og isolere sig i minimum 7 dage og derefter være 

symptomfri i de næstfølgende 48 timer før man kan komme i skole igen 

2.  Er man smittet uden symptomer kan man komme i skole igen efter 7 dage 

 

Med venlig hilsen 

Al-Hilal Skolen 

Arbejdsmiljøgruppen 

 

 

 


