
Vidar Skolens retningslinjer  
for forebyggelse af covid 19 fra 6. april 

Helt overordnet følger vi de retningslinjer, som UVM melder ud til forebyggelse af 
corona; disse ændres løbende, ligesom virkeligheden også gør det.  
Fra 6. april møder eleverne i børnehaveklasse, 1. - 4 klasse i fuldt omfang. 5. til 12. 
klasse møder fysisk 50% i skole, og de møder 50% virtuelt hjemme. Legestuen er åben 
hver dag, og 5. Klasses klub er åben, når 5. Klasse er fysisk i skole. 

Vi følger vi de retningslinjer vi havde op til nedlukningen i december - dvs. at alle 
besøgende på skolen skal bære maske indendørs. Elever og lærere skal bære maske i 
fællesarealerne, men kan lægge den hvis de sidder sammen med elever fra egen 
klasse.  Eleverne i mellemskolen skal ikke bære maske i fællesarealerne.  

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 fortsat 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. Vi opfylder kravet om at der skal være 
2 meter fra lærerens placering til 1. række i klassen. Ligesom også kravet om 2 m 
afstand holdes i orkester og kor. Hvor to og flere klasser spiller sammen. 

Tests 

Vi anbefaler alle  medarbejdere på skolen og alle elever over 12 år i grundskolen bliver 
testet to gange ugentligt, og til enhver tid har et negativt testresultat som er mindre 
end 72 timer gammelt. Gentofte Kommune arrangerer fortsat tests for medarbejdere 
på Vidar. Elever og lærere i 11. og 12. klasse skal møde i skole med en negativ test der 



er mindre end 72 timer gammel. Fra mandag den 12. april tester elever og lærere i 11. 
og 12. klasse sig selv under supervision af UVM-uddannede medarbejdere.  

Forældre på skolen 
Forældre afleverer børnene ved indgangen til skolen og går ikke med ind gennem 
gården til garderoberne. Hvis forældre undtagelsesvis skal ind i skolen for fx at hente 
noget i garderoben, skal der bæres maske. I børnehaveklassen følger forældrene deres 
børn ind til klassens garderobe.   
Forældrene kan hente deres børn i SFO’en ved indgangen til skolen (i børnehaveklassen 
udenfor i haven). Forældre er stadig velkommen om morgenen hver fredag, men skal 
stå ved indgangen til skolen. 

Ved sygdom eller mistanke om covid 19 
Eleverne skal holdes hjemme hvis de har symptomer på sygdom, ondt i halsen, 
hovedpine, feber og hoste. Mens eleverne venter på test og resultat, skal de modtage 
nødundervisning (kun hvis de ikke er syge). Har en elev været nær kontakt til en 
coronapositiv, skal vedkommende testes 4 dage efter denne kontakt - i denne periode 
skal eleven blive hjemme fra skole.  

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 4 
klasse meldes positiv på coronatesten, sendes hele 4. klasse hjem til test. 

Der er tilfælde hvor kviktests viser et positivt testresultat, men hvor en PCR-test vil vise 
negativt testresultat - det kaldes falsk positiv - uanset hvad, skal eleven eller den 
ansatte der får positivt testresultat, isolere sig og hurtigst muligt få taget en PCR-test. 
Er den negativ, kan den pågældende komme i skole igen. Er den positiv, ja, så har man 
corona. Der er også en del kviktests som fejlagtigt viser negativt testresultat. Vi kan 
således ikke føle os 100% sikre på testresultaterne, når det drejer sig om kviktests.  

Børnene og medarbejdere må komme i skole igen når de  
1 - testes negative ved PCR-test  
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 
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