Vidar Skolens retningslinjer for
forebyggelse af covid 19 per august
2020
Det gør vi fra på torsdag den 13. august:
Vi skal nu ikke mere have nødundervisning, men kan undervise normalt, dvs. sædvanligt
timetal og normal fagrække. Det skyldes at vi ikke mere skal dele klasserne i to hold for
at opfylde afstandskravet på 1 meter mellem eleverne (fra næstetip til næsetip). Men
der er stadig krav om håndhygiejne, ekstra rengøring og nogle afstandskrav - fx at der
skal være 2 meter fra lærerens placering til 1. række i klassen. Disse krav vil vi
selvfølgelig overholde.
Der vil fortsat være borde i skolegården med sæbe, vand og håndsprit, og vi beder
eleverne vaske hænder ved ankomst til skolen. Bordene med sæbe og sprit vil stå
udenfor ved indgangen til selve skolegården.
Vi sørger fortsat for ekstra rengøring af skolens lokaler.
Overskolens kor deles i to hold, således at vi kan overholde afstandskravet ved sang.
Mellemskolens kor kan godt overholde afstandskravet og behøver ikke deles.
Vi er i gang med at lave plexiglas-afskærmning for at begrænse dråbespredning fra
orkestrenes blæseinstrumenter. Vi håber de er klar til at stille op i løbet af næste uge.
Vi er også i gang med at organisere vores frikvarterer, sådan at vi sikrer mindst mulig
smitterisiko.
Sfo’ens elever vil fortsat være delt op i grupper/klasser som ikke blandes med andre
grupper/klasser.
Vi beder jer forældre om at aflevere jeres børn ude på vejen som før sommerferien, og
også hente dem der. Vi arbejder med dette emne i øjeblikket, og I vil høre nærmere.
Vi beder jer også om at holde børnene hjemme hvis de har symptomer på sygdom,
ondt i halsen, hovedpine, feber og hoste. Og vi beder jer give os besked hvis jeres børn
og nære relationer i øvrigt bliver smittet med covid 19.
Med alle disse tiltag håber vi at skabe gode og trygge rammer for elever og lærere og
for vores hverdag sammen. Vi glæder os til at komme igang.

