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Fra 15. april 2020 indgår disse regler i skolens studie- og ordensregler med tilhørende mulighed for sanktionering, hvis 
reglerne ikke overholdes. 

Covid-19 Instruks om hygiejne og adfærd på BG 
 

For at undgå smittespredning er der særlige regler for hygiejne og adfærd.  

Vi skal være sammen på en anden måde, end vi plejer, for der må ikke være nogen former for fysisk 

kontakt. Vi må ikke engang give hånd – selvom det har været et af vores kendetegn, at vi hilser på 

hinanden.  

Vi skal holde afstand! Så der er ingen knus og kram – heller ikke mellem nære venner på skolen. 

Det er regler, som bryder med den varme måde, vi kender så godt.  

Et knus, et håndtryk, et klap på skulderen erstattes i denne tid af: 

DET STORE SMIL, det anerkendende nik - dét SMIL og dét HEJ, som betyder:  

Jeg ser dig, jeg anerkender dig, du er en af os! 

         

 

Et nyvasket flistæppe – som du selv medbringer - bidrager til at holde varmen på en kølig forårsdag. 

I kommer til at bevæge jer mindre rundt på skolen, end I plejer. Derfor lidt ekstra polstring. 

Erling sørger også for at skrue lidt ekstra op for varmen. 

 

Dit overtøj skal hænge på DIN stol i fællesarealet. Tasken må ikke lægges på bordet.  

 

 

 

 

Kantinen er indtil videre lukket ned. Vandautomaten og kageordninger - nedlagt for en tid.  

 

 

Du skal medbringe madpakke og drikkevarer – vand til hele dagen. Kun til dig selv. 
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God hygiejne med hyppig håndvask samt afspritning af hænder – skal være fast rutine. 
Vi har inddelt skolen, så mindre grupper har hver deres vask og toilet. 

Der er et særligt afsnit om håndvask nedenfor, og der gives en særlig orientering om hvem, der skal benytte 

hvilket toilet.  Mød op på skolen frisk fra bad i rent tøj. 

Særlig rengøring – du har selv et stort ansvar!  
Rengøring og pedel har omstillet deres praksis til den nye situation. 

Du skal også selv holde rent på dit bord (dine borde) – og stol(e).  

Alt elektronisk udstyr og tuscher til tavle, som deles, skal rengøres/sprittes af efter brug. 

Tænk også på fordelerstik og stikkontakter – de skal også holdes rene/rengøres ved brug. 

Skræl i skrælleposer: evt. får hver elev sin egen pose lagt på bordet i fællesarealet. Den skal tages med 

rundt hele dagen og smides ud ved dagens afslutning. DU skal sørge for det. 

Når DU forlader DIN plads i lokale eller fællesareal for sidste gang den dag, skal bordplade, bordkant, 

stoleryg-kant og andre steder på stolen, som man har rørt tørres af med desinficerende klud eller papir og 

sprit. I får instruktion i dette. Der er indkøbt forskellige klude, papir og desinfektionsmiddel 85 % sprit -

godkendt til dette brug. 

Afstanden mellem personer skal være 2 m.  
Derfor er skolen blevet indrettet anderledes, med mere faste pladser i bestemte områder til klasserne.  

Der er et særligt afsnit/bilag om indretningen, og hvordan I skal opholde jer og færdes på skolen.  

        

I skal holde god afstand hele tiden. Også ved ankomst, og når I skal færdes på skolen og udenfor. 

Udendørs undervisning er muligt fra alle lokaler – her gælder afstandskravet også.  

De som går udenfor matriklen for at ryge, skal stadig huske afstandskravet. 

Kælderindgangen må ikke benyttes! – den er i denne tid kun nødudgang.  

 
Når du møder ind, skal du benytte hovedindgangen medmindre andet er aftalt med 
læreren. Afspritning af hænder lige indenfor døren! Derefter håndvask i kælderen (elever). Første dag skal 

I vente med håndvask og toiletbesøg, til I har fået instruktion i fællesarealet. 

Håndhygiejne – Sundhedsstyrelsen 

 


