
 

 

COVID-19 INSTRUKS 

Almen ungdomsskoleundervisning 
 

Forud for holdstart udsender kontoret info om COVID-19 til forældre og elever. 

Elever der møder op og ikke fremgår af elevliste for holdet, skal afvises. Er kontoret åbent skal elev 

sendes der ned for tilmelding, hvorefter eleven kan returnere og deltage i undervisningen. Det gælder 

også elever der gerne vil prøve at være med et par gange – der må ikke være elever i lokalet der ikke er 

tilmeldt holdet, uanset årsag. Er kontoret ikke åbent må eleven forlade stedet og få tilmeldt sig holdet 

inden næste gang. 

Eleverne skal gå direkte til deres undervisningslokale. Ophold i fællesrum er ikke tilladt. Elever skal 

benytte det toilet der er nærmest deres undervisningslokale. 

Eleverne opholder sig i det anviste lokale, og skal placeres således, at der kan holdes 1 meters afstand, 

med mindre det er mellem elever der i forvejen går i samme klasse.   

Pauser holdes i klassen – der kan pt. ikke serveres mad og drikke for eleverne i ungdomsskolen. De er 

velkomne til selv at medbringe dette, det betyder at elever ikke må gå i supermarkeder o. lign. i 

pauserne.  

Eleverne benytter i videst muligt omfang eget undervisningsmateriale, ved udlån eller brug af fælles 

materialer/matriel, skal disse afsprittes grundigt før og efter brug. Afspritningssæt kan aftentes på 

kontoret.  

Eleverne mindes om de almindelige ”corona-samværs-regler” – hold afstand, vask hænder, host/nys i 

albuen. Forældre bedes holde afstand ved aflevering og afhentning. 

Sygdom: 

Medarbejdere: 

Har du symptomer må du ikke møde op til undervisning, kontoret eller ledere kontaktes for aflysning. 

Er du eller en i din nære familie testet positiv skal undervisningen ligeledes aflyses og din leder 

kontaktes hurtigst muligt.   

Elever: 

Elever med symptomer sendes hjem, og forældre samt leder kontaktes. Herefter tages stilling til, om 

der skal foretages yderligere efter de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. 

Elever, der er syge eller hvor der er konstateret COVID-19 i familien, må ikke deltage i undervisningen. 

Elever der bliver testet og har COVID-19, skal hurtigst muligt orientere ungdomsskolen.  


