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                          Bjerregrav d. 1. oktober 2020 

 

Information om retningslinjer og tiltag vedr. Corona på Bjerregrav Friskole – oktober 2020 

- Hvis dit barn har symptomer på Corona – læs venligst 
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Information-til-
for%C3%A6ldre/Informationsmateriale-til-foraeldre-om-boern-med-symptomer-der-kan-vaere-

COVID19-eller-som-har-

hjems.ashx?la=da&hash=6741DEA0A705106D4511506612CF6F56E868431D 
 

- Vi opfordrer alle forældre og elever til at bruge app´en smittestop.dk 
 

- Vi vil bede om at blive kontaktet hurtigst muligt, hvis en elev eller et familiemedlem får 
konstateret Corona. Vi har både elever og ansatte i risikogruppen. I det tilfælde, at én på 
skolen eller i børnehuset får konstateret Corona går et apparat i gang med at få opsporet 
nære kontakter og relevant information går ud til forældrene derfra. Endvidere gives 
besked til forældre i hele huset om smitten. 
 

- Vi har fortsat stor fokus på håndhygiejne og har lavet opdeling, så hver afdeling holder 
pauser adskilt og møder forskudt i løbet af dagen. 

 
- Det anbefales, at eleverne i udgangspunktet laver aktiviteter med 1 meters afstand, men 

samtidig understreger retningslinjerne også, at børn er børn. I det daglige guider vi i 
afstand, når det giver mening og er muligt, men lader også børn være børn. 

 
- For de voksne gælder det, at vi skal efterleve rådene om afstand under hensyntagen til 

det professionelle behov for nærhed og omsorg i arbejdet. Derfor vil man kunne opleve 
at vi voksne håndterer kram og nærhed forskelligt. 

 
- Klassen er udgangspunkt for de undervisningsaktiviteter elever laver i løbet af dagen, 

men eleverne undervises dog i faglokaler, hvor det er relevant 
 

- Alle elever bærer indtil videre mundbind, når man kører med bussen 
 

- Alle sociale arrangementer i skoleregi er aflyst indtil videre for både elever og forældre 
 

- Grønne områder tæller i denne sammenhæng ikke som et socialt arrangement og vi 
forventer, at de grønne områder fortsat vedligeholdes af forældrene jf. den plan, der er 
lavet i klassen. 

 
- Vi vil gerne bede forældre overveje nødvendigheden af at komme ind på skolen, men 

hvis der er behov, må forældre komme ind på skolen. 
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