Vidar Skolens retningslinjer
for forebyggelse af covid 19 fra 4. november
2020

Det gør vi fra 4. November 2020 for at forbygge covid 19 og leve op til
retningnslinjerne:

Mundbind (mb)
Vi følger nu de nye retningslinjer om brug af mundbind (mb) i hele overskolen, fra 9. til
12. klasse. Det er både elever og lærere der skal bruge mundbind eller visir på
fællesarealerne, indendørs - ikke udendørs!
Overskolens elever og lærere skal ikke bære mb i undervisningen og heller ikke i foyeren
hvis de sidder sammen med den klasse de tilhører. Rejser man sig og går rundt, skal
det på, og også hvis elever fra flere klasser sidder sammen.
6. - 8. klasse skal ikke bære mb, fordi de har deres egen etage og dermed er adskilt fra
overskolen! (det er ellers et krav til skoler med både grundskole og overskole, at elever
helt ned til 12 år skal bære mb, men det krav skal vi ikke følge, når eleverne er adskilt
ved at have fællesareal på hver sin etage!)
Lærere i grundskolen har ret til at bære visir for at beskytte sig, men ikke ret til at bære
mb. (Det er dog helt i orden hvis 8. klasse har mb på når de hjælper 1. klasse med at
strikke, idet der er tale om en særlig situation).
Hygiejne
På Vidar Skolen er der fortsat dispensere med håndsprit ved indgangen til skolegården
og ved alle indgange i øvrigt. Alle bedes spritte hænderne af ved ankomst til skolen,
enten med skolens midler eller med egne. I løbet af skoledagen vaskes hænder
regelmæssigt. I klasserne sprittes alle flader og især kontaktflader af ligeledes i løbet af
dagen. Det er klasselærerne der er ansvarlige for dette.

Vi har indskærpet at hver klasse i mellemskolen benytter klassens og kun klassens
toilet, og vi vil have øget fokus på at spritte kontaktflader af. Det samme gælder for
overskolens toiletter - der er skilte på dørene.

Afstand
I frikvartererne opholder 1. 2. 3. og 4. klasse sig i zoner, hver klasse sin zone, ligeledes i
Legestuen.
I overensstemmelse med retningslinjerne er der mindre end én meter mellem eleverne
når de sidder i klasserne. Dette kan ændres hvis vi skal etablere nødundervisning i
tilfælde af flere coronasmittede. Vi opfylder kravet om at der skal være 2 meter fra
lærerens placering til 1. række i klassen.
Overskolens kor deles fra næste uge i hold, således at klasserne har kor hver for sig.
Det betyder at 9. og 10. Klasse har kor den ene uge, 11. og 12. Klasse den næste uge.
Også mellemskolens kor deles, så 7. og 8. Klasse har kor hver for sig. Endelig deles
skolens orkestre nu op, overskolens i 4 dele, således at klasserne har orkester hver for
sig. På samme måde med mellemskoleorkesteret.
Forældre på skolen
Forældre afleverer børnene ved indgangen til skolen og går ikke med ind gennem
gården til garderoberne. Forældre i børnehaveklassen følger deres børn ind til klassens
garderobe. Forældrene kan hente deres børn i SFO’en, men må ikke opholde sig i
garderobe og skolegård længere end nødvendigt.
Forældre er stadig velkommen om morgenen hver fredag, både til at deltage i
morgensang og til at nyde en frisk bagt bolle og en kop kaffe hos Vivi i gården. Vi gør
som på cafeerne: mb og sprit, men når man sidder ned, må man gerne tage mb’et af.
Husk afstand ved morgensangen!
Ved sygdom eller mistanke om covid 19
Eleverne skal holdes hjemme hvis de har symptomer på sygdom, ondt i halsen,
hovedpine, feber og hoste. Og vi skal have besked, hvis eleverne er syge og skal testes.
Mens eleverne venter på test og resultat, skal de modtage nødundervisning (kun hvis
de ikke er syge).
Hvis testen er positiv, skal forældrene kontakte skolen med det samme - også selv om
børnene ikke har symptomer.

I børnehaveklassen og i 1. - 10. klasse gælder der følgende: Hvis bare én elev i klassen
er positiv, sendes hele klassen hjem til test og nødundervisning. Hvis fx en elev i 6.
klasse meldes positiv på coronatesten, sendes hele 6. klasse hjem til test.
I 11. og 12. klasse sendes kun de “nære kontakter” i den pågældende klasse hjem og til
testning hvis bare én klassekammerat bliver testet positiv. Vi er som skole forpligtet til
at hjælpe med smitteopsporing af nære kontakter. (Vi ligger inde med en liste der
fortæller hvad det er).
Der gælder samme regler for medarbejdere, som for 11. og 12. klasse, kun nære
kontakter sendes hjem og til testning, hvis en kollega testes positiv.
Eleverne har ret til nødundervisning hvis de er fraværende for at blive testet for covid
19. Denne består af enten opgaver, som eleverne skal lave, eller af virtuel undervisning.
Hvis eleverne er for syge til at løse opgaver mv., gives fravær.

Børnene og medarbejdere må komme i skole igen når de
1 testes negative,
2 der er gået 48 timer efter at covid-symptomerne er væk, eller
3 der er gået 7 dage efter covid-positivt testresultat uden symptomer.
Lige nu:
De næste 14 dage holder grundskolen morgensang i gården uden overskolen - det gør
vi for at give mere plads til grundskolens elever, så de kan have en større afstand
mellem hver enkelt elev.

Med alle disse tiltag håber vi at skabe gode og trygge rammer for elever og lærere og
for vores hverdag sammen.
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