13. Covid-19 Opdaterede retningslinjer fra BUVM

Bjerringbro søndag d. 25/10 2020

Kære elever og medarbejdere.
Vi skal i en lang periode fremover bære mundbind. Mere end vi har været vant til.
Som elev skal man selv anskaffe et lager af mundbind til brug på skolen.
I må meget gerne begynde at bruge af mundbind på skolen allerede i morgen, mandag d. 26/10.
Så kommer vi stille og roligt i gang. Fra torsdag d. 29/10 skal det fungere 100 %.
Nedenfor har jeg suppleret brevet fra Børne- og Undervisningsministeriet 22/10 med egne
kommentarer:
På grund af den stigende smittespredning i Danmark har regeringen indført en række nye
tiltag, læs mere på coronasmitte.dk. På børne- og undervisningsområdet drejer det sig blandt
andet om (tekst med sort):
•

Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser skal bære mundbind, når de
bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen. Elever og kursister skal ikke bære
mundbind, når de deltager i undervisning.
På Bjerringbro Gymnasium betyder det, at eleverne skal have mundbind på, når de går ind
på skolen om morgenen og når de går hjem. De skal beholde mundbindet på, indtil de sidder
på deres pladser. De skal også bære mundbind, når de i pauser bevæger sig rundt på skolen.
Har man øvelser i laboratoriet, optager man film eller redigerer film i mediefag, har man
praktiske øvelser i billedkunst, hvor man bevæger sig rundt mellem hinanden, så skal man
bære mundbind. I musik har lærerne for længe siden iværksat de nødvendige forholdsregler
med afstand, så her er sandsynligvis ikke yderligere forholdsregler. Lærerne vurderer sagen.

•

Undervisere på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser, der underviser i mere end to
klasser/hold i løbet af en dag, skal bære mundbind eller visirer.
På Bjerringbro Gymnasium, hvor hold er blandet på tværs af klasser og årgange, betyder det
at vi vender tilbage til reglerne om krav om mundbind (eller visir), hvis man ikke har 2
meters afstand til eleverne i forbindelse med tavle-undervisning. Hvis man går rundt mellem
eleverne og hjælper i forbindelse med gruppearbejde, laboratoriearbejde o.l., så skal man
bære mundbind eller visir.
Lærerne vurderer selv, om de vil bære mundbind, når de færdes på gangene på skolen.

Ovennævnte tiltag på børne- og undervisningsområdet træder i kraft den 29. oktober og gælder
til den 2. januar 2021.
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Derudover anbefales det fortsat at aflyse arrangementer med overnatning som for eksempel
kolonier, lejrskoler og studieture.
Det betyder for os, at vi kun arrangerer undervisningsaktiviteter, i andre dele af landet end
Bjerringbro, under vilkår, som fuldt ud lever op til forholdene på skolen. Transport og evt.
indkvartering skal også være fuldt forsvarlige. Fx 2-3 personers store hotelværelser enkeltsenge
og bad på værelset. 100 % alkoholfrie ture. Personaledækning som gør, at man kan færdes uden
at overskride forsamlingsforbuddet. Men planlagte ture, som har et socialt sigte som en vigtig
del, vil blive aflyst – for her vil afstandskravet ikke kunne overholdes. Der bliver således ikke
arrangeret hytteture med overnatning i den kommende periode.
Således vurderet d. 25/10 af Dorte Gade og til efterfølgende dialog med lærerne på BG.
Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende spørgsmål/svar på:
"Spørgsmål og svar om COVID-19".
Se de gældende retningslinjer om COVID-19 på børne- og undervisningsområdet.

Jeg minder igen om følgende:
•

Skolens Corona-hotline er på mit telefonnummer 29660188.
SMS altid med navn og klasse samt alle de relevante oplysninger.

•

Vi opfordrer kraftigt til test, hvis du har symptomer eller er nær kontakt til en, der er
smittet. Læs 7. Covid-19 info fredag d. 28. august i TEAMS – Hele BG.

•

Skolen beder om at du også oplyser testsvaret på samme tlf. Du har pligt til at oplyse
os, hvis du er smittet med Covid-19.

•

Du må ikke møde op i skole, hvis du er syg eller har symptomer. Heller ikke hvis du er
nær kontakt til en smittet.

•

Følg i øvrigt altid sundhedsmyndighedernes anbefalinger – i takt med at der kommer
ændringer.

Nedenfor er endnu et par opdateringer fra Ministeriet.

Mvh Dorte Gade
Rektor Bjerringbro Gymnasium
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Kan et dagtilbud, en skole eller uddannelsesinstitution kræve, at et barn/en elev/kursist
eller medarbejder skal tage en COVID-19 test, hvis vedkommende er hjemsendt som følge
af symptomer på COVID-19, eller er hjemsendt fordi personen er identificeret som nær
kontakt til en smittet? [22/10 kl. 14.15]
Nej. Institutionen bør dog kraftigt opfordre til, at personer på institutionen, der er
identificeret som nære kontakter eller som har symptomer, straks isolerer sig hjemme og
lader sig teste, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.
Kan et dagtilbud, en skole eller uddannelsesinstitution bede forældre til et barn eller
bede en elev/kursist eller medarbejder om oplysninger om, hvorvidt der er foretaget en
test? [22/10 k. 14.15]
Ja. Det anbefales, at dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen spørger, hvorvidt
der er foretaget en test, og i givet fald om resultatet heraf.
Der er ikke krav om, at selve resultatet af testen skal fremvises/dokumenteres, eller at der
skal oplyses om, hvorvidt der er foretaget en test, men såfremt barnet/eleven/kursisten
eller medarbejderen har fået konstateret COVID-19, vil institutionen skulle orienteres om
smittetilfældet, således at der kan træffes de nødvendige forholdsregler.
Institutionen kan helt undtagelsesvis have særlig anledning til at få oplysningen
dokumenteret. Det vil bl.a. være tilfældet, hvis barnet/eleven/kursisten eller
medarbejderen trods oplysning om at have modtaget et negativt testresultat viser tegn på
symptomer på covid-19. Det kan også være tilfældet, hvis der helt undtagelsesvis er
åbenbar grund til usikkerhed om, at der foreligger et testresultat.
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