
               

Overordnede retningslinjer på skolen maj og juni 2020 

Ved Sygdom  
-Hvis vi oplever, at eleven er syg med hoste og høj feber, vil eleven øjeblikkeligt blive isoleret i et 
af vores Covid-19 værelser.  
-Vi kontakter hjemmet, der straks skal afhente eleven.  
-Er eleven smittet med Covid-19 skal de andre elever i denne familiegruppe isoleres på Covid-19 
værelser, og de skal afhentes så hurtigt som muligt af deres forældre. 

Beredskabsplan for HDE 
Retningslinjer for håndtering af smittetilfælde evt. hjemtransport, tilsyn med og pasning af COVID-
19 positive elever. 
Elever der udviser symptomer på COVID-19, med en eller flere af følgende symptomer  

- Tør hoste 
- Feber 
- Vejrtrækningsbesvær 
- Hovedpine 
- Muskelømhed 
- Ondt i halsen 

Skal få en familiekammerat til at kontakte Lise-Lotte eller en lærer, hvis eleven får det dårligt i 
løbet af dagen - om natten tilkaldes nattevagten på 73628900. 
 
Weekend framelding 
Når en elev melder fra til weekend, er det vigtig, at eleven og hjemmet sørger for at de 
nødvendige forholdsregler er truffet, så smittespredning undgås både i hjemmet og ved ankomst 
på skolen.  

Familiegrupper/hygiejne 
-Eleverne er inddelt i familiegrupper på 8 personer. De to værelser må besøge hinanden på 
værelserne uden afstandskrav. 
-Familiegrupperne må ikke besøge de andre værelser. 
-Værelset skal rengøres en gang dagligt efter morgenmaden (se rengøringsliste på værelset) 
-Der skal luftes ud to gange dagligt og skraldespanden skal tømmes dagligt.  
-Elektroniske devices skal sprittes af dagligt.  

Undervisning  
-Eleverne er delt på tværs af hold og klasser i de næste uger.  
-Efter endt undervisning skal borde og stole vaskes af med vand og sæbe. 
-I Esport lokalerne skal stole og borde ligeledes vaskes af med vand og sæbe, ligesom computer, 
tastatur og mus skal sprittes af efter brug.  



-Brug af esportlokalerne følger de gængse retningslinjer / hænger i lokalet.  
-Klasselokaler rengøres og aflåses dagligt efter brug. 

Ophold på skolen  
-Det anbefales, at eleverne, i fritiden, opholder sig mest muligt på skolens udearealer, men med 
afstand. 
-Eleverne må færdes frit på skolens matrikel og i skolens lokaler, men de skal huske at holde 
afstand til hinanden på en 1. meter.  
-Klasselokaler er aflåste efter brug.  
-Værksteder vil være åbne indtil kl. 21.30 på linjedage. 
-Der er fastsat et maks. antal elever i de forskellige opholdsrum, hvilket er markeret med 
dokumenter på dørene til de forskellige lokaler. Disse max. tal skal overholdes.  
-Eleverne får tildelt en bestemt indgang og en bestemt udgang i husene for at undgå̊ 
smittespredning, og disse trafikregler skal efterleves.  
-Familiegruppen benytter eget toilet i løbet af dagen og eleven vasker hænder på eget værelse 
inden de går til måltiderne. 

Spisesalen 
-Vi har opdelt spisesalen i zoner, hvor eleverne spiser i to hold med forskudte pauser.  
Ved alle måltider sidder eleven på den samme stol i deres respektive familiegrupper. 
-Efter hvert måltid skal borde og stole vaskes af, af køkkenholdet. 
-Eleverne skal ved ankomst i spisesalen spritte hænderne af og følge de anvisninger, der er 
udmeldt for ophold i spisesalen.  
-Der bordserveres, og ved de varme måltider vil maden blive serveret i familiegrupper af 
køkkenpersonalet. Maden serveres af køkkenet/personalet.  
-Spisesalen låses af efter hvert måltid. 
-Eleverne får tildelt en bestemt indgang og en bestemt udgang i spisesalen for at undgå̊ 
smittespredning, og disse trafikregler skal efterleves. 

Ophold i lokalmiljøet  
- Eleverne må kun i begrænset omfang færdes ude i bymiljøet. 
-For at mindske smittefaren lokalt må én elev fra hver familiegruppe én gang dagligt hente 
forsyninger hjem til familiegruppen fra Brugsen i tidsrummet mellem kl. 17- 17.45. 
-Eleverne må færdes ude i naturen, de må ikke være flere end 10 personer i en gruppe når de 
færdes ud i naturen, og de skal overholde afstandskravet på 1 meter. 
-Eleverne skal være på skolens matrikel efter kl. 21.00. 
-Vi anbefaler generelt, at eleverne opholder sig mest muligt på skolens matrikel. 
-Eleverne bør medbring en spritbeholder til brug ved udflugter og andre aktiviteter ud af huset. 

 

 

 


