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Genåbning af skolen onsdag d. 15/4 

Hej med jer 

Vi er nu så langt i planlægningen af genåbningen af skolen, at vi vil informere jer. Vi åbner skolen 

onsdag d. 15/4 for børnene fra Bh – 5. klasse. Vi har fået retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, som 

vi følger nøje, hvilket også betyder, at det er en anderledes skoledag, som børn og voksne møder ind 

til. Bestyrelsen og jeg finder det vigtigt, at informere jer hurtigst muligt, så I kender skolens planer 

for den kommende tid, men i samme ombæring skal jeg derfor også gøre opmærksom på, at 

planerne kan ændre sig ret hurtigt alt efter situationens udvikling.  

Som I vil kunne se, så fylder rengøring, kontakt og hygiejne utrolig meget. Det selvfølgelig have 

høj prioritet, men man skal huske på at børnene ikke kommer i skole for at leve i en Coronaboble. 

De skal stadig være børn og kunne hygge sig med deres lærere og kammerater, og det er vigtigt at 

deres tarv og behov ikke bliver glemt i denne Corona-tid. Vi vil derfor gøre vores bedste for at de 

får nogle gode skoledage. Foreløbigt at vi lavet aftale med Peter Appel fra Natur og ungdom og 

Nature Moves, som vil komme om torsdagen og lave spændende ting sammen med børnene, 

udendørs selvfølgelig        

 Lokaler og undervisning 

Ifølge sundhedsstyrelsens retningslinjer stilles der krav om, at borde og stole arrangeres så eleverne 

har en afstand på to meter mellem hinanden, for at forebygge smitte, mens eleverne sidder i længere 

tid ved siden af hinanden. Lærerne vil derfor arrangere borde og stole i klasselokalerne, således at 

der 2 meter mellem hver elev. Vi tilstræber selvfølgelig at lave undervisning som også kan foregå 

udendørs, når det er muligt, så der kan blive endnu mere plads mellem eleverne. Jeg skal dog gøre 

opmærksom på at undervisningen stadig kaldes for ”nødundervisning”. Morgensang, valgfag og 

lignende er også skåret væk, da vi ikke blander børnene. 

Vi har valgt at benytte os af, at de store børn ikke er sendt i skole. Derfor får 5. klasse base i 9. 

klasse og 2. klasse i 7. klasse. Dette skyldes at 2. og 5. klasse rummer 17 børn, og derfor skal de 

have skolens største lokaler.  

4. klasse overtager 2. klasses lokale, da dette giver dem flere m2. 

Det er vigtigt at børnene har fast base og faste pladser i et klasselokale, og at det kun er et 

begrænset antal lærere som cirkulerer. 

Vi har personale på skolen, som er i risikogruppen. Dette betyder, at de ikke skal møde på arbejde i 

skolens åbningstid. Vi klarer vikardækningen internt i huset, så børnene ikke skal have helt nye 

lærere.  
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Pauserne 

Vi skal forsøge at begrænse mængden af børn, som har pause på samme tid. Derfor holder børnene 

pauser forskudt fra hinanden. Sundhedsstyrelsen anbefaler at der leges i mindre grupper på fx fem 

elever udenfor og inden for samme klasse. Dette er en svær opgave at løse, men vi gør vores bedste 

og der vil være ekstra opsyn i pauserne. Sundhedsstyrelsen opfordrer også til at børnene færdes i de 

samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.  

 

Mad 

Madordningen er stadig suspenderet, og børnene skal derfor have madpakker med. Dette gælder 

også for SFO. Spisning foregår i klasserne sammen med læreren.  

 

Sygdom 

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. 

Rengøring og tøjvask  

Der vil være håndsprit i alle klasserne og ved indgangene plus SFO. Fordi virus kan overleve på 

overflader, er der et stort behov for hyppigt at få rengjort de overflader, som hænder hyppigt har 

kontakt med. Personalet og jeg vil sørge for at der 2 gange om dagen bliver tørret overflader af i 

klasselokalerne og på toiletterne. Der er også blevet indkaldt ekstra rengøringshjælp udefra, vi er 

dog stadig afhængige af, at I kommer og tager jeres forældrerengøring, så vi løser opgaven bedst 

muligt.  

Tøj kan blive forurenet ved færden i det offentlige rum. Smitterisiko via tekstiler betragtes generelt 

som værende begrænset. Men man anbefaler, at I vasker børnenes tøj og sender dem i skole i et helt 

rent sæt tøj hver dag for at mindske smitterisiko.  

Skema 

Vi er ikke i mål med et færdigt skema, men vi har aftalt, hvornår børnene møder og har fri. 

Bh – 2. klasse Kl. 7.55 - 12.00 hver dag.  

3. – 5. klasse Kl. 7.55 – 13.00 hver dag.  

SFO følger sin normale åbningstid, men vi opfordrer til, at man ikke benytter SFO unødigt, men 

kun efter behov. Derved får SFO personalet mulighed for at løse mange af de praktiske opgaver 

sundhedsstyrelsen foreskriver.  
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Kæmperne 

Som situationen ser ud på nuværende tidspunkt, så skal ”Kæmperne” være på skolen.  I børnehaven 

gælder reglen med de 2 meter mellem børnene ikke. Her regner man i m2. Dette betyder, at hvis 

alle børnene møder i børnehaven på onsdag, så har vi ikke m2 nok til at rumme dem ifølge reglerne. 

Den eneste mulige løsning er derfor, at kæmperne får base på skolen. Bliver dette tilfældet, så skal 

de holde til på mellemtrinnet, hvor de har egen indgang og håndvask i klasselokalet. René fra 

børnehaven følger kæmperne og er sammen med dem fra de møder til de har fri. Kæmperne er ikke 

startet i skole, og derfor gælder der også de samme åbne og lukketider for dem, som for de andre 

børn i børnehaven. Det er kun deres lokation, som muligvis flyttes. 

Alle forældrene i børnehaven skal give tilbagemelding senest fredag kl. 10, om deres børn starter i 

børnehaven efter påsken. Hvis mange børn bliver hjemme, så beholder børnehaven kæmperne oppe 

hos dem selv. Forældre til ”Kæmperne” bliver informeret i et særskilt brev, når den endelig løsning 

er fundet. 

 

Aflevere/afhente skolens indgange 

Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til skolen. 

Derfor vil vi benytte de mange forskellige indgange som skolen har. Men I skal stadig huske at 

holde afstand til de andre. Forældre må heller ikke gå ind på skolen, så børnene skal afleveres ved 

indgangen.  

Bh. – 1. klasse: bruger hovedindgangen ved gårdspladsen. 

3. og 4. klasse: bruger indgangen ved den lille flisegård ved musiklokalet og skibet. 

2. og 5. klasse: bruger indgangen i ”den sorte boks” udskolingen.  

Kæmperne: Får egen indgang ved mellemtrinnet.  

Fjernundervisning 

6. – 9. klasse modtager stadig fjernundervisning. For øjeblikket fylder genåbningen af skolen 

meget, men lærerne vil evaluere deres fjernundervisning og se om der kan laves bedre løsninger. 

Hvis der er forældre til børn fra Bh – 5. klasse, som ønsker at holde børnene hjemme, så skal der 

gives besked til skolen. Gerne på mail Simon@ojf.dk eller SMS: 52105303. Der var på 

undervisningsministerens pressemøde lagt op til, at man ikke har krav på fjernundervisning, hvis 

man holder børnene hjemme uden sundhedsmæssig begrundelse. Vi vil dog gerne være 

behjælpelige med opgaver.  
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9. klasse 

Afgangsprøverne er som bekendt aflyst. Det er ærgerligt, at de unge mennesker ikke får mulighed 

for at gå til prøve i 9. klasse, men det kom ikke som en overraskelse, at det endte sådan. Det bliver i 

stedet årskarakteren, som bliver gældende, hvilket betyder at de unge mennesker stadig skal hænge i 

med hjemmearbejdet, da det er deres samlede arbejdsindsats på hele året, som lærerne skal give 

karakter efter. Der er søgt om dispensation til først at indberette årskarakter omkring datoen, hvor 

der er planlagt dimission, men dette bliver stadig behandlet.   

 

Mvh Simon  

 

Ps. På den følgende side kan I se et uddrag af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Den samlede 

vejledning er også vedhæftet som PDF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ojf.dk/
http://www.østerjølbyfriskole.dk/


 

Øster Jølby Friskole   

& Fribørnehus  

Søndervej 43, 7950 Erslev  
Tel. 9774 1236 kontor@ojf.dk  

www.ojf.dk   

CVR 13528012   

 

 

 

Det påhviler ledelsen at sikre følgende:  

 At der udarbejdes instrukser for hygiejne og adfærd (der skal tages udgangs-punkt i nedenstående 

punkter i afsnit 5.1).  

 At ansatte og elever oplæres i håndvask med vand og flydende sæbe, hvornår der evt. benyttes 

håndsprit  

 At der informeres om, hvornår der skal foretages håndvask, hosteetikette, und-gåelse af tæt 

kontakt og øvrige hygiejneanbefalinger.  

 At sikre faste rutiner for håndvask.  

 At der på institutionens arealer, fx ved indgangen og øvrige relevante steder hvor børn, forældre 

og ansatte færdes, opsættes information/plakater fra Sundheds-styrelsen om smitteforebyggende 

tiltag.  

 At der i institutionen foreligger en instruks for håndtering af personale og børn med symptomer, 

der kunne være forenelige med COVID-19 (der skal tages ud-gangspunkt punkt 2).  

 At ansatte og forældre har kendskab til de skærpede krav for håndtering af syg-dom.  

 At sikre, at nære kontakter til eventuelt syge modtager information om forholds-regler i tilfælde 

af sygdom (hertil kan bruges Sundhedsstyrelsens materiale).  

 Håndtering af personale i særlig risiko (ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller 

nedsat immunforsvar og gravide, jf. punkt 3).  

 

5.1. Konkrete tiltag til at forebygge smittespredning  

Håndhygiejne  

For at sikre god håndhygiejne skal alle:  

o ansatte, elever og ledsagende voksne, vaske hænder med vand og flydende sæbe når de kommer 

ind på skolen  

o vaske hænder når hænderne er synligt snavsede.  

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

o vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og ef-ter 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 ansatte skal hjælpe de mindste elever med at vaske hænder  

o kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder m.v.  

o anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter når man ikke er i nærhe-den af vand og 

sæbe, fx på ture. Der skal vaskes hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.  

Aflevere/afhente elever  

o Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgan-gene til skolen. 

Dette kan gøres ved at elever afleveres i intervaller.  

o Hvis muligt skal elever afleveres ved indgangen til skolen.  
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o Generelt skal fysisk kontakt, tæt og langvarig kontakt, håndtryk, kram, mv., und-gås med personer 

som du ikke bor i hustand med  
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