Bjerringbro Gymnasium 12. marts 2021 om genåbning kombineret med test – step 2.

GENÅBNING af skolen – step 2.
Step to gældende fra 15. marts 2021. Vedrører 1. HF, 1.g og 2. g. Klassevis.
Fremmøde op til én dag om ugen - foreløbig i perioden frem til påske.
Det vil fremgå af Lectio, hvornår I skal møde ind og hvor I har base til fx ekstra tøj og mad.
Undervisningen bliver UDENDØRS, så du kan godt finde det uldne undertøj frem

Og de gode sko.

Ved udendørs undervisning gælder forsamlingsforbuddet IKKE! - MEN I skal holde god afstand!!!
Muligvis udleveres dokumentationsseddel fra kontoret, om at der er tale om undervisning.
Du skal være ny-testet, dvs. testen SKAL være mindre end 72 timer gammel.
Vi kontrollerer testen, så du skal have dokumentation med.
•

Ved KVIK-test skal man sige inden testen, at man vil have dokumentation - skriftlig (evt. sms)

•

Ved PCR test går der ofte ret lang tid inden svaret kommer, men det hjælper at have appen
MinSundhed, her kommer svaret hurtigere.
Ved PCR bør du lade dig teste søndag eller mandag (senest), hvis man skal på skolen onsdag.
Dem der skal på skolen torsdag skal lade sig teste mandag eller tirsdag, hvis det ikke er kviktest.

Find appen MinSundhed i AppStore
Find appen MinSundhed i Google Play

TEST AF ELEVER OG PERSONALE - Generelt
Elever og ansatte, der har fremmøde, SKAL ved fremmøde have opnået et negativt undersøgelsesresultat
ved gennemførelse af enten kviktest (antigen-test) eller PCR-test for COVID-19, som er højst 72 timer
gammelt.

CAFÈ BG – og HVAD DU SELV SKAL MEDBRINGE:
•
•
•
•

Orienter dig i Lectio, for at vide om Café BG har åben og sælger sandwich.
Den første gang vi mødes serveres der et stykke brød udendørs – og vi satser på salg af frokost
udendørs. Hold øje med Teams.
Medbring generelt kun mad til eget brug. Du må ikke dele ud.
Du skal selv medbringe DRIKKEDUNK med VAND til hele dagen, da der ikke kan tappes vand på
skolen. Medbring gerne kaffe/te og kop, hvis du har brug for lidt varmt.

EKSTRA TRØJE og VARMT overtøj – og noget om frisk luft.
Da undervisningen foregår udenfor, skal man påklædes efter vejrforholdene.
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TEST og KONTROL samt symptomfri.
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

Fysisk fremmøde kræver, at man har begrundet forventning om, at man ikke er smittet med
Corona, herunder at man ikke har symptomer på Corona.
Du skal møde ”ny-testet” (dvs. max ca. 72 timer gammel test) for covid-19 på første mødedag efter
en weekend. Medbring dokumentation. Fx på sundhed.dk på mobil.
Fra mandag d. 1. marts lover myndighederne, at der KAN gives svar for negativ kvik-test.
Hyppighed af test. I uger, hvor man fremmøder på skolen, mere end én dag (det kommer senere)
skal man testes to gange pr uge.
Testcentre: I marts skal man bruge et af de testcentre, som myndighederne allerede har oprettet,
eller som de stiller til ekstra rådighed fra og med mandag i uge 9.
Der kommer to nye steder i Bjerringbro. PCR og Kviktest er begge gyldige metoder.

Adresse

Type

Åbningstider

Link

Viborg,
Bjerringbro
Realskolevej 12
8850 Bjerringbro

Hurtigtest

Hverdage 14-19. Weekend 11-16
Åbner i uge 9

Find vej

Viborg,
Bjerringbro
Vestre Ringvej 7
8850 Bjerringbro

PCR

Alle dage 9-16
Åbner i uge 9

Bestil tid

Øvrige steder, se: Find COVID-19 testcenter (coronasmitte.dk)
Antigentest / hurtigtest i Region Midtjylland - Region Midtjylland (rm.dk)
Hvem er undtaget fra test?
1) Personer uden symptomer, der har en lægeerklæring om ikke at skulle testes samt
2) Raske personer der har overstået en covid-19 infektion, og som kan fremvise en positiv test, der
er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel.
Ledelsen (eller anden af ledelsen udpeget ”vagt”) SKAL kontrollere jeres testsvar to gange om
ugen. Hvis I har fremmøde mere end én dag om ugen.
Hvis I er på skolen som enkeltpersoner, eller er en del af en mindre gruppe elever, eller hvis I
”glipper” det tidspunkt, hvor vi kontrollerer fælles i klasserne, så har I pligt til at gå omkring
kontoret og fremvise den negative test, før I går længere ind på skolen.
Personalet skal fremvise dokumentation til Rikke på kontoret.
Kontrollen af testresultaterne skal registreres og indberettes af skolen.
Det gør ledelsen. Hjemmel til dette er udstedt af myndighederne lørdag d. 27. marts 2021.
Hvis man får en positiv kvik-test, så skal man hjem hurtigt have en PCR-test og indgå i
smitteopsporing. Desuden selvisolation!
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FRAVÆR
•

•

•
•
•

Får man fravær, hvis man ikke vil i skole (fx. fordi man ikke vil testes)?
Som udgangspunkt ja! men kontakt din uddannelsesleder, og forklar hvad det drejer sig om.
Vi ønsker, at dette skal lykkes på en god måde.
Får man fravær, hvis testtiden er i skoletiden?
Som udgangspunkt ja, men gør hvad du kan for at få det til at ligge efter skoletid - så finder vi ud af
resten. Man skal jo testes. Og der er noget, der hedder lovligt fravær, som man jo ikke bliver
bebrejdet. De nye test-steder sikrer, at alle skulle kunne blive testet udenfor skoletid.
Sørg for at kommunikere med dine lærere og uddannelsesleder om det, som volder besvær.
Kan man vælge hjemmeundervisning de uger, hvor der tilbydes undervisning på skolen? NEJ!
Man har mødepligt og der er fraværsregistrering.
Hjælp os og hinanden med at få det hele til at lykkes!

UNDERVISNING PÅ TVÆRGÅENDE HOLD m.v. GENERELT (Når der åbnes for indendørs undervisning)
•
•
•

Vi har helt særlige foranstaltninger på skolen, der hvor der er tværgående hold. Elever fra
forskellige klasser er placeret i forskellige lokaler eller der er to meters afstand.
Dobbeltlærerordning vil sandsynligvis blive anvendt.
En del undervisning på tværgående hold vil blive aflyst/udskudt.

KOMMUNIKATION
•

•

Kommunikation af generel (ikke personlig karakter) om genåbning og TEST foregår i TEAMS.
Hele BG, Covid-19 kanalen. Hvis man som elev ikke kan skrive i dette team, så skriv i chat, så svarer
vi her.
Elever: Kommunikation af personlig karakter om Corona går via klassens uddannelsesleder.
Dvs. som udgangspunkt ikke længere sms til Dorte. Bortset fra 1.x, som er Dortes klasse.
Uddannelsesleder og klasse:
Klaus Daugaard (2.x, 3.x, 1. HF og 2. HF) Claus Kjeldsen (alle b. klasser og alle c-klasser)
Dorte (1.x)

•

Man kan altid kontakte skolens kontor, hvis man har akut brug for at give besked eller har et
hastespørgsmål.

•

Skolen SKAL have en besked, hvis I er fraværende! Fx på grund af symptomer, sygdom eller andet.

Og der er ingen regel uden undtagelser – for hvis I har brug for at tale med mig, så ringer I bare, som I
plejer.
Velkommen tilbage i skole!
Mvh Dorte

NB! På næste side har jeg samlet en oversigt med reglerne for at undgå smittespredning.
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FOREBYGGE SMITTESPREDNING Inde og ude.
•

•

•

•

•

Hygiejne
o Brug håndsprit ved ankomst til skolen.
o Vask hænder inden du spiser samt ved toiletbesøg.
o Brug håndsprit hyppigt i løbet af dagen – og altid når du skifter lokale.
o Brug altid håndsprit eller vask hænder efter spisning.
HUSK at medbringe din personlige håndsprit. Til det hyppige brug indimellem.
o Inde: Rengør bord og andre kontaktpunkter fx på stolen, ved timens afslutning.
o Brug af borde og stole i fællesområder skal efterfølges af afsæbning.
Toiletter
o Der er (måske) ny toiletfordeling pr. 1. marts.
o Hvis der er kø til toilettet, skal afstanden være 2 meter.
o Vask hænder efter toiletbesøg.
o Efter brug af toilettet sprittes kontaktpunkter som vist på plakaten.
Det tager kun 7 sekunder.
Mundbind (Indendørs)
o Bær mundbind, når du ikke sider på din plads. Fordi pladsen i laboratorierne er trang, er I
nødt til at bære mundbind ved laboratoriearbejde.
o Mundbindet må hænge på din computer, men ikke lægges på bordet.
Du kan medbringe en plasticpose til at opbevare dit mundbind i.
o Du skal håndtere brug af mundbind herunder hyppighed af
udskiftning/vask/bortskaffelse efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som man
kan fremsøge på nettet.
o Lærerne skal bære mundbind, hvis de i undervisningen – i mere end 15 minutter - ikke
kan holde 2 meters afstand til eleverne. Lærere, der har mere end 2 klasser/hold på en
dag vil stort set hele tiden bære mundbind. Lærerne vurderer hele tiden selv denne
situation. Lærerne vil typisk bruge mundbind, når de vejleder enkeltelever og grupper –
hvor man er tættere på. Vurderingen er uddelegeret til læreren.
Områdeinddeling (som I husker det fra foråret 2020 – stramme regler)
o Skolen er områdeinddelt efter klasser. Klasserne har også udeområde.
o Som elev må man kun opholde sig i eget område – I må ikke færdes på gangene og
fællesarealerne med mindre i skal på toilettet eller hente mad.
o I skal have faste pladser – Lærerne må hjælpe med navn/billede på borde.
SÅ FASTE PLADSER SOM MULIGT – også af hensyn til evt. smitteopsporing.
Der må gerne gennemføres gruppearbejde herunder matrixgruppearbejde.
Her bruger man sin sunde fornuft og alt hvad man ved om begrænsning af smittespredning.
AFSTAND (specielt indendørs)
o Altid 2 meter – hvis det ikke er stamklasseelever i undervisningen.
En stamklasse i klasselokale må sidde tættere end med 2 meters afstand.
o

•

Altid 2 meter på gangene samt i kantinekøen.

I SKAL LUFTE UD mindst ÉN GANG pr. klokketime (når I har indendørs undervisning), og vi vil
gerne sende jer ud i pauserne. Derfor god, varm påklædning.
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