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Supplerende info uge 33 
 

Tiltag for yderligere at nedsætte smitterisiko og styrke mulighed for evt. smitteopsporing. 

1. Den enkelte elev skal have et begrænset antal nære kontakter. Derfor:  
a. Inden for den enkelte klasse sidder man grupperet (enten gruppeopstilling, eller hestesko-

gruppering). 
b. I NV skal de have de samme grupper som i klassen. 
c. Ved valgfag: Klassegrupper (de må så vidt muligt ikke blandes på tværs).  
d. Ved gruppearbejde må de ikke sidde for tæt. En gruppeopstilling med to borde vil give en 

meters afstand næse til næse for dem, der sidder overfor hinanden. Derfor bør der ses på, 
om der kan være en permanent opstilling med gruppeborde – så bordene ikke skal flyttes 
på. 

e. Undgå matrix-grupper på valghold. Eller hold det udenfor og med afstand. 
f. Der er bestilt kitler til hver enkelt elev, der har kemi/biologi/biotek. De kommer i slutningen 

af uge 34. Vi skriver navn i og de udlånes som ved bogudlån. Vi indkøber en lille pose til 
hver (til kittel og briller) og fire elever deler et skab til opbevaring. Klassegrupper. Eleverne 
skal selv stå for vask af kittel. 

g. Eleverne er blevet bedt om også selv at anskaffe håndsprit (fx spray). Ekstra mulighed i en 
snæver vending.  
 

h. Fremadrettet vil det kunne komme på tale, at elever fra forskellige klasser, som kører til 
skole sammen i bil, skal bruge mundbind. Det er i pipeline som krav for at måtte komme i 
skole. Vi vil undersøge nærmere først. Men vi anbefaler det fra nu. 
 
 

Mundbind for at nedsætte lærer-elev smitterisiko: Når lærerne går rundt mellem eleverne når de 
arbejder selv eller i grupper som fx ved laboratoriearbejde, er mundbind et krav! Medmindre man 
kan bekræfte, at man har overholdt afstandskravet i hvert tilfælde. Hvis lærerne kan holde sig på 2 
meters afstand som er muligt i forbindelse med tavlegennemgang, behøver man ikke bruge 
mundbind.  
Der udleveres pakker med mundbind på kontoret i næste uge (så snart vi har dem hjemme og de er 
pakket). Vi har et lille lager nu, så kom bare forbi. 
 
IT-support: Mundbind på skolerne. Specielt ved individuel hjælp til elever og personale. 
 

2. Pauser mv. 
a. Der kan (fortsat - indtil videre) kaldes til morgensamling og frokostsamling. Der kan også 

afholdes fællestime, hvor eleverne sidder stille på deres plads – klassevis. 
 

b. Omkring spisepausens begyndelse har personalet mulighed for at købe mad ved døren 
ind til kantinekøkkenet. Annette eller Sally står der. 
 

c. Kl. 11.15 må 3.g og 2.hf gå til kantinekøen for at købe mad/drikke. De må også sætte sig 
og spise på deres plads. Pauser er fortrinsvis udenfor og i deres stamklasse. 
Kl. 11.20 må 2.g og 1. årgang gå til kantinen. Hvis der er lang kø, venter de ved eget bord. 
1. årgang må være ved deres bord i fællesarealet i 20 min. Men helst også udenfor. 
11.40 går 1. årgang til håndvask … 



5. Covid-19 BG supplerende info uge 33 
 

11.42 går 2.g 
og 3. g følger trop. 
Ingen pauser på gangene og fællesarealet midt i timerne. Brug udearealer til strække-ben. 
 

d. Smitterisiko ved tapning af vand i flaske fra fælles haner er STOR. Det skal undgås.  
Vandet ved taphanen i fællesarealet har stået i rørene sommeren over. Man bliver syg af at 
drikke det. 
 

3. Fokus på oprydning og rengøring 
a. Klasselærere taler med eleverne om oprydning og om at sætte egen stol op. Når eleverne 

tage andres stole ned, må de ikke røre med hænderne – og de skal sætte den op igen. 
b. Intet må efterlades ude eller inde. Dette tager elevrådet og lærere op med eleverne. 
c. Fællesareal: I 10-pausen tørrer elever deres bord af – i spisepausen tørrer eleverne af efter 

sig selv + rengøringen giver en grundig vask inklusiv bordkanter. 
d. Generelt fokus på at spritte af/vaske af på bordet hvor hænder og håndled hviler – dvs. 

bordkanten er vigtig. Midterste del af bordet knap så vigtig. 
 

4. Kontaktopsporing:  
Navne på elevbordene. For alle hold. Så kan vi lettere opspore kontakter, hvis nogen får Corona.  
Udfordring: Laminerede. RC kikker på det. Påsættes i fjerneste hjørne af bordet. 
NB! I fællesarealet er der kun navn på stolen. 
 
Vi opfordrer til, at klasselæreren (eller en vikar for denne) hjælper eleverne med placering ved 
bordet i fællesarealet – så alle får en god plads. Op til weekender kan man jo evt. flytte rundt. Hvis 
man efter et stykke tid har brug for nye makkere. 
 
Sagen er, at hvis en elev bliver konstateret corona positiv, så skal hele klassen sendes hjem – som 
udgangspunkt også alle elevens valghold. Det sidste afhænger af vores muligheder for afstand.  
 

5. Udlån af skole til personale. Erling har udformet et fint Corona-regelsæt. Tal med ham om dette. 
 

 

 

Mvh ledelsen på BG 


