Skolestart 2020 - Brev til elever

Kære elever
Personalet er startet allerede i mandags, og vi synes alle sammen, at her er ensomt uden jer. Vi glæder os
meget til I kommer i skole.
Programmet for 1. skoledag:
•

I møder naturligvis frisk fra bad i rent tøj.

•

3.g er placeret langs skolen, vejen og stien samt ved scenen.
Glade. Stor afstand. Byder velkommen. De har sjovt tøj på – tradition for de ældste.

•

Indgang kun ved hoveddøren. Hold afstand mindst 1 meter. Sprit hænder.
Man bliver guidet til sin plads i fællesarealet. Der er tutorer og klasselærer til 1.årgang.
Klassevis placering – klynger med afstand.

•

Velkomst ved ledelsen, Coronaregler og derefter 30-40 min i egen klasse.

•

Formiddagspause. Skolen serverer brød, kaffe, te, kakao

•

90 min med klassen (tutorerne er sammen med 1. årgang og deres klasselærer)

•

Frokostpause med underholdning fra 3.g. Café BG er åben: pølsehorn, sandwich mv.
Igen klynger med afstand. Faste pladser.

•

45 min med klassen

•

45 min fællestime – August Event. Overraskelse.

•

13.15 fri.

UVM og Sundhedsstyrelsen har meldt nogle klare regler ud, som vi i fællesskab skal overholde, for at
reducere risikoen for smittespredning med COVID-19. Og det er vigtigt, at vi alle bakker op om det – det
ved jeg også vi alle vil.
Retningslinjerne er omsat til lokale forhold. Samlet set får I fire dokumenter. ALLE skal læse det hele.
1.
2.
3.
4.

Covid-19 Brev i forbindelse med skolestart august 2020
Covid-19 Instruks om hygiejne og adfærd på BG, august 2020
Covid-19 Info om indretning samt færden på BG, august 2020
Covid-19 Instruks for håndtering af personale og elever med symptomer, der kunne være
forenelige med COVID-19.

Alle elever samt forældre til elever under 18 år skal desuden læse Sundhedsmyndighedernes information
om særlige risikogrupper. Se https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper
Hvis du (eller en pårørende i husstanden) tilhører en af de særlige risikogrupper, skal du kontakte din læge
og få en lægefaglig vurdering af, hvordan du skal forholde dig. Du skal kontakte skolen (rektor), hvis du ikke
må møde op.
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Fremover gælder

Vask hænder og/eller brug håndsprit:
•
•
•
•

Hyppigt og grundigt i løbet af dagen
Før og efter spisning
Når du har pudset næse eller hostet/nyst i hånden
Inden du går hjem fra skole, og igen når du kommer hjem

Afstand:
•
•
•

Hold mindst 1 meters afstand til andre på skolens område. Dette gælder også udenfor. Vær særlig
opmærksom når du går på skolens gange og på toiletterne.
Lad være med at give håndtryk, highfives, kram mv.
I pauserne skal du være på din plads (en af dine pladser) eller udenfor.

Andet:
•
•
•
•

Du skal oplade din computer og mobiltelefon hjemmefra – til hver dag!
Fyld din drikkedunk hjemmefra, da det ikke er muligt at fylde den på skolen pga. smitterisiko. Tag
eventuelt flere fyldte vanddunke med i skole.
Café BG er åben. Du kan købe sandwich, lun mad, drikkevarer, slik …
Du har flere faste pladser på skolen og skal hjælpe med at holde rent.

Sygdom:
•
•
•
•

Du skal blive hjemme fra skole ved sygdomssymptomer, også milde symptomer som eksempelvis
forkølelse
Hvis du får symptomer på sygdom, mens du er i skole, skal du informere din lærer og derefter tage
direkte hjem fra skole
Du skal blive hjemme fra skole indtil 48 timer efter du har haft de sidste sygdomssymptomer
Får du konstateret COVID-19, skal du kontakte skolen hurtigst muligt evt. rektor direkte 29660188

Som forberedelse til 1. skoledag skal du læse de udsendte dokumenter og
du skal rengøre alt elektronik, du skal have med. HUSK høretelefoner.
1. årgang husk at læse det velkomstmateriale I fik før ferien.
Deraf fremgår, at I skal medbringe computer og eksamensbevis.

Vel mødt på BG
Dorte

