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Kære forældre 

 

I dette dokument kan I læse Store Magleby Skoles retningslinjer for genåbning. Retningslinjerne er 

udarbejdet efter vejledningen fra Sundhedsstyrelsen. 

 

Herunder beskriver vi kort de enkelte retningslinjer, med links til mere uddybende retningslinjer. 

Alle dokumenter findes også på skolens hjemmeside under menupunktet ”Covid19”. 

 

Håndhygiejne 
 Inden genåbning af skolen beder vi alle forældre se Sundhedsstyrelsens video om håndvask 

med deres børn. Medarbejdere ser også filmen. 

 Der er sat plakater op ved alle indgangsdøre og alle klasselokaler. Plakaterne instruerer i 

håndvask, god hosteetikette og fysisk kontakt.  

 Når elever og ansatte ankommer til skolen, skal alle vaske hænder med flydende sæbe. Alle 

klasser har fået tildelt et bestemt sted (0.-5. klasse) (6.-9. klasse), de skal vaske hænder. 

 Der skal vaskes hænder i forbindelse med spisning, efter toiletbesøg og når man fx efter 

pauser eller tur kommer tilbage på skolen – der vaskes også hænder ved synligt beskidte 

hænder. Med henblik på at sikre overholdelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er der 

udarbejdet et skema for håndvask 

 Ved udeundervisning uden for skolens matrikel medbringes håndsprit eller vådservietter, 

forefindes dette ikke, skal elever og medarbejdere blive på skolen. 

 Medarbejderne er instrueret i korrekt håndhygiejne af sundhedsplejen. På første skoledag 

introduceres eleverne til korrekt håndvask af lærere og pædagoger, ligesom Sundhedsplejen 

gennemfører forløb i 6.-9. klasse fra den 18. maj 2020. 

 Medarbejdere skal vaske hænder ved hvert skift mellem klasser. 

 God håndhygiejne forudsætter intakt hud, derfor er der håndcreme tilgængelig, som eleverne 

skal anvende efter hver håndvask. 

 

Organisering og indretning 
 Inden genåbning af skolen beder vi alle forældre se Sundhedsstyrelsens video om 

tilbagevenden til skolen med deres børn. Medarbejdere ser også filmen.  

 Pauser afholdes forskudt og i tildelte områder, så der ikke er for mange elever sammen på 

samme tid. Pauser afvikles efter dette skema 

 Alle klasser er i deres vante lokaler, da udgangspunktet for undervisningen og aktiviteter i 

skolen er elevens vante klasse. Borde og stole er opstillet, så der er 1 meter mellem eleverne 

og 2 meter fra lærerens bord til nærmeste elev.  

 Hvis det er vanskeligt at opretholde afstandskriteriet på 1 meter i SFO’en, tages 

klasselokaler i brug for at sikre større spredning mellem eleverne. 

mailto:stmaglebyskole@dragoer.dk
https://storemaglebyskole.aula.dk/
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79
https://storemaglebyskole.aula.dk/
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https://storemaglebyskole.aula.dk/sites/storemaglebyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/18.5.20%20Aflevering%20og%20afhentning%200.-5.%20klasse.pdf
https://storemaglebyskole.aula.dk/sites/storemaglebyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/18.5.20%20Ankomst%20og%20afgang%206.-9.%20klasse_0.pdf
https://storemaglebyskole.aula.dk/sites/storemaglebyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/18.5.20%20H%C3%A5ndvaskerutine%20Store%20Magleby%20Skole.pdf
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-Nyt---Saadan-gaar-vi-i-skole-igen
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-Nyt---Saadan-gaar-vi-i-skole-igen
https://storemaglebyskole.aula.dk/sites/storemaglebyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/18.5.20%20Pauser%20p%C3%A5%20Store%20Magleby%20Skole.pdf
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 Aktiviteter i SFO’en skal som udgangspunkt foregå udendørs og i faste grupper med de 

samme voksne. 

 I ydertimer samles børn på tværs af grupper i det omfang, det er nødvendigt. 

 

Undervisning 
 Undervisningen gennemføres efter bekendtgørelsen om nødundervisning og 

Undervisningsministeriets vejledning, derfor afviges fagenes timetal og indhold i det 

omfang, det er nødvendigt. Mest mulig undervisning afholdes udendørs. 

 Undervisningen er tilrettelagt således, at der er faste voksne i hver klasse i et omlagt skema. 

 Undervisningen i idræt tilrettelægges, så den alene foregår udendørs. Undervisningen 

afholdes klassevis og aflyses i tilfælde af dårligt vejr. 

 Undervisningen i musik, billedkunst, natur og teknologi og lignende praktiske fag afvikles 

alene i klasselokalerne, der er dog mulighed for at anvende enkelte faglokaler i de fag, hvor 

det er en betingelse for gennemførelse af undervisningen, f.eks. fysik/kemi. 

 Undervisningen i håndværk og design afvikles i faglokalet, da lokalet i forvejen er opdelt i 

to lokaler med to lærere. I tilfælde af manglende lærere, aflyses undervisningen og der 

gennemføres aktiviteter i klasselokalet i stedet. 

 Alle samlinger i forbindelse med skoledagen er aflyst indtil videre, det gælder skolekor, 

dimission, idrætsstævner og lignende. 

 Med henblik på at sikre undervisningens gennemførelse, er en del af tiden til supplerende 

støtte, PLC-tid og lignende omlagt til almindelig undervisning. 

 

Spisesituationer 
 Alle elever skal have mad og drikke med til hele skoledagen, inkl. SFO-tiden 

 Eleverne skal medbringe madpakker, der ikke kræver bestik eller opvarmning 

 Der tilbydes havregrød til børn, der møder om morgenen i SFO’en 

 Der serveres ikke eftermiddagsfrugt eller lignende i SFO’en om eftermiddagen 

 Agnes skolemad og skolemælk leveres. Bestilt mad og mælk bringes til klasserne af skolens 

tekniske servicemedarbejdere 

 Der må ikke medbringes ting til uddeling i klassen ved f.eks. fødselsdage. 

 

Rengøring 
 Rengøring varetages efter denne beskrivelse 

 I forbindelse med brug af skolens enheder (iPad, Chromebook eller Windows PC), skal alle 

enheder afsprittes efter endt brug. Eleverne skal selv afspritte enheden med udleverede 

servietter til formålet. 

 

Elever i risikogruppen 
 Alle elever skal som udgangspunkt møde i skole (med mindre de har symptomer på sygdom, 

se næste afsnit) 

 Udebliver elever uden forudgående aftale med skolen registreres fravær som ved normal 

skolegang 

mailto:stmaglebyskole@dragoer.dk
https://storemaglebyskole.aula.dk/
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/maj/200513-retningslinjer-for-skoler-og-uddannelsesinstitutioner.pdf?la=da
https://storemaglebyskole.aula.dk/sites/storemaglebyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/18.5.20%20Retningslinje%20for%20reng%C3%B8ring%20p%C3%A5%20Store%20Magleby%20Skole_1.pdf
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 Befinder en elev eller et familiemedlem til en elev sig i en risikogruppe, skal man som 

udgangspunkt ikke blive hjemme, men I kan som forældre vælge at lade eleven blive 

hjemme. Husk at egen læge skal inddrages i vurderingen 

 Er en elev bekymret for at møde i skole, skal nærmere afklaring ske med nærmeste 

afdelingsleder og efter inddragelse af egen læge. Der henvises også til uddybende notat for 

elever. 

 Holdes en elev hjemme uden gyldig grund, skal forældrene selv forestå undervisningen. 

 

Sygdom 
 Hvis eleven har symptomer på sygdom, skal man blive hjemme indtil 48 timer efter 

symptomerne er stoppet. Det gælder også milde sygdomssymptomer, såsom forkølelse 

 Får eleven symptomer i løbet af dagen, skal læreren ringe eleven hjem og give nærmeste 

leder besked. Der udpeges et område, hvor eleven skal opholde sig indtil afhentning. 

Forældrene skal sørge for, at eleven bliver hentet med det samme 

 Bliver en elev testet positiv med Covid19, vil skolen sørge for at orientere dem, der har 

været i tæt kontakt med eleven, således at disse kan være ekstra opmærksomme på 

symptomer 

 Hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19 skal man ikke komme i 

skole. Der opfordres til, at man i sådanne tilfælde er særligt opmærksom på at efterleve 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd samt være særligt opmærksom på symptomer 

på sygdom og bliver hjemme, hvis man får symptomer. Personer, der forlader husstanden, 

skal vaske hænder lige inden hjemmet forlades 

 

Adgang til skolen 
 Ankomst og afhentning af børn skal ske således, at forældre ikke går ind i skolens bygning 

 Søskende må ikke medbringes ved aflevering/afhentning 

 Ankomst/afgang og afhentning skal ske gennem de tildelte døre for hver klasse (0.-5. klasse) 

(6.-9. klasse). 

 

Sårbare elever 
 Alle elever er som udgangspunkt med kendt personale 

 Skolens kompetencecenter gennemfører fortsat aftalte støttetiltag for særligt sårbare elever 

efter aftaler med forældrene, se uddybende beskrivelse 

 Afdelingsleder og didaktisk leder kontakter forældre til sårbare elever med henblik på aftaler 

for den enkelte elev i perioden med gradvis genåbning af skolen. 
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