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Det fremgår af Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning af 7. maj 2020 at der i samarbejde mellem efterskolerne og sundhedsmyndighederne udarbejdes nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt. Desuden skal der sikres en model for, at selvisolation af COVID-19 positive personer og eventuelt deres familier vil kunne opretholdes.
Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med sektorpartnerskabet for genåbning af efterskoler og frie
fagskoler, som består af Børne- og Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Efterskoleforeningen, Frie Fagskoler, Frie Skolers Lederforening og Frie Skolers Lærerforening. Pr. [25. Maj 2020] er retningslinjerne udvidet til også at omfatte kostafdelinger på fri- og privatskoler efter inddragelse af ovenstående medlemmer af sektorpartnerskabet samt Danmarks Private Skoler og
Friskolerne.
Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning bør iagttages af alle, og hvor et element ikke kan
overholdes, bør de andre intensiveres.
Grundelementerne er, i prioriteret rækkefølge:
1. Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus.
2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
Tabel 1. Nærmere retningslinjer for genåbning af efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler pr. 18. maj
2020
Forberedelse af genåbningen

Familiegrupper

•

Lederen har, i samarbejde med de ansatte, inden for rammerne af lovgivningen og bestyrelsens beslutninger ansvaret
for undervisningens kvalitet i henhold til det lovregulerede formål og fastlægger undervisningens organisering og
tilrettelæggelse under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger. Der er udarbejdet vejledninger og gode eksempler herpå på emu.dk, der udbygges og opdateres løbende.
•
Inden genåbning af de enkelte skoler skal der i samarbejde mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter udarbejdes
en beredskabsplan for genåbningen.
•
Planen skal som minimum indeholde retningslinjer for håndtering af smittetilfælde på skolen, evt. hjemtransport
samt tilsyn med og pasning af COVID 19-positive elever
•
Forud for åbningen skal skolen sikre grundig rengøring af alle lokaler.
•
Forældre opfordres til at aflevere eleverne i bil for at aflaste den offentlige transport.
•
Eleverne afleveres udendørs på skolens grund.
•
Ankomst til skolen bør opdeles på tidsintervaller for at undgå store forsamlinger i forbindelse med aflevering.
I genåbningen af efterskoler og frie fagskoler organiseres eleverne overordnet som følger:
•
Eleverne organiseres i familiegrupper. Familiegrupperne undtages fra kravet om 1 meters afstand.

•
•
•
•
Organisering af undervisningen og pædagogisk tilrettelagt samvær

•
•
•
•
•
•
•
•

Elevers deltagelse i undervisningen

•
•
•
•
•
•

Elever, der deler værelse

•
•

•
•

Måltider

•
•
•
•
•
•
•
•

Elevernes frie tid (dvs.
uden for undervisning og
pædagogisk tilrettelagt
samvær)

•
•
•
•
•
•
•
•

En familiegruppe bor sammen og deler toiletter, bad og evt. lokalt opholdsareal.
En familiegruppe må maksimalt omfatte ca. 8 elever.
Toilet- og badefaciliteter skal deles af færrest mulige elever på skolen. Hvor flere familiegrupper deles om bade- og
toiletfaciliteter, bør der fastsættes en fordeling (hvilke familiegrupper bruger hvilke toiletter/bad).
Medarbejderne indgår ikke i familiegrupperne, og afstandskravet mellem medarbejdere og elever skal så vidt muligt
overholdes både i undervisningen og samværsdelen.
De generelle krav til afstand på 1 meter gælder også for undervisningen på efterskoler og frie fagskoler.
For aktiviteter med høj dråbeafgivelse, fx fællessang, er afstandskravet 2 meter.
Dette gælder også fra lærer/foredragsholder til første række.
Elever kan med fordel placeres med ansigtet vendt i samme retning, alternativt kan man sikre mere end en meters
afstand ved ansigts-vendte aktiviteter, herunder bordopstilling.
Der vil være aktiviteter eller situationer i undervisningen, hvor anbefalingen om 1 meters afstand ikke kan efterleves.
I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger omkring hygiejne.
Undervisningen kan godt organiseres på tværs af familiegrupperne, så eleverne kan deltage på niveauhold og indgå i
valgfag på tværs.
Eleverne vasker hænder eller spritter hænder mellem lokaleskift.
Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte
I værkstedsundervisningen skal der i videst muligt omfang anvendes handsker.
Remedier, herunder værktøj, rengøres mellem hver brug. Alternativt anvendes personlige redskaber.
Pauserne skal så vidt muligt holdes forskudt.
Det er udgangspunktet, at alle elever, der er omfattet af genåbningen, og falder inden for ovennævnte rammer, møder op i skolen.
Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning.
En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme/eleven vælger at blive
hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på
skolen. Eleven vil i den situation ikke modtage fjernundervisning.
Skolen registrerer fravær og tilrettelægger selv registreringen.
Elever må kun dele værelse med elever, de er i familiegruppe med. Kun elever i samme familiegruppe må opholde
sig på hinandens værelser. Eleven har personlige håndklæder ved deling af toilet, håndvask og badefaciliteter i tilknytning til værelset.
Udluftning skal ske mindst to gange dagligt med gennemtræk i 10 minutter.
Rengøring dagligt af kontaktflader med vand og sæbe, bl.a. dør- og vindueshåndtag, stige til køjesenge, stikkontakter/lysafbrydere, bordoverflader, bordkanter og stolerygge.
Toiletter og håndvaske, der benyttes af flere værelser, rengøres to gange dagligt.
Brusepladser svabes, og armaturer aftørres med papirserviet efter hver brug (se endvidere under ’Rengøring’).
Der skal sikres grundig håndvask og/eller afspritning af hænderne forud for måltider.
Færdsel i spisesalen ensrettes så vidt muligt, så kontakt ansigt-til-ansigt minimeres, og kødannelse undgås.
Familiegrupperne udgør elevernes faste spisegrupper. Eleverne har faste pladser ved måltiderne.
Antallet af elever i salen på samme tidspunkt må ikke være større end, at afstandskravet kan overholdes.
Hvis eleverne ikke spiser med deres familiegruppe, skal. 1 meters afstandskravet overholdes. Det kan i sådanne situationer være nødvendigt, at eleverne spiser forskudt af hinanden.
Maden serveres enten som portionsanretninger eller ved bordene. Buffeter kan betjenes af personale eller få udvalgte elever.
Borde og stolerygge aftørres med sæbevand efter hvert måltid.
Mellemmåltider serveres af enten personale eller af få udvalgte elever.
Eleverne kan deltage i madlavningen
Ved samvær med andre elever uden for familiegruppen skal afstandskravet på 1 meter i videst muligt omfang respekteres.
Der vil være aktiviteter eller situationer, hvor anbefalingen om 1 meters afstand ikke kan efterleves. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger om hygiejne.
Eleverne må ikke opholde sig på andre familiegruppers boområder i den frie tid.
Samvær med elever fra andre familiegrupper foregår på skolens øvrige fællesarealer og så vidt muligt udendørs.
Skolens faciliteter beregnet til aktiviteter med fysisk kontakt bør være lukket uden for undervisningen (fx springhaller, parkouranlæg, musiklokaler, værksteder, mv.). Denne type af aktiviteter bør altid organiseres med tilsyn, så det
sikres, at retningslinjerne for afstand, håndhygiejne, rengøring og forebyggelse af kontaktsmitte overholdes.
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•
Rengøring

•
•
•
•

Håndtering af sygdom

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevernes færden uden for
skolen

•
•
•

Eleverne kan dog dyrke sport uden supervision af lærere på udendørs faciliteter eller indendørs ved sportsgrene
uden kontakt på skolens matrikel
Skolen skal gennemgå alle rengøringsrutiner på skolen og tage de fornødne forholdsregler for at sikre, at de overholder sundhedsmyndighedernes krav til rengøring ift. at forhindre smitte.
Rengøring med vand og sæbe er i udgangspunktet tilstrækkeligt.
Fælles toiletter rengøres mindst to gange dagligt.
Borde- og kontaktpunkter rengøres mindst to gange dagligt, fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter o.l.
Skraldespande tømmes, inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.
Værelser ryddes op og rengøres dagligt.
Fællesarealer rengøres dagligt.
En elev, der har symptomer på COVID-19, skal hentes af forældrene hurtigst muligt. Eleven isoleres på skolen indtil
afhentning.
Eleven må vende tilbage, når mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er
ophørt.
Syge elever, der af særlige årsager ikke kan tage hjem, skal sættes i karantæne på skolen, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.
Skolen skal stille værnemidler til rådighed for medarbejdere, som skal tilse en syg elev, og som i den forbindelse ikke
kan opretholde en afstand på 1-2 meter fra eleven.
Bliver en elev konstateret smittet med COVID-19, skal alle elever i familiegruppen afhentes hurtigst muligt af forældrene. Eleverne må vende tilbage, når mistanke om smitte er udelukket ved test.
Der kan forekomme ændringer af anbefalingerne til håndtering af sygdom, når ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen
foreligger.
Eleverne bør kun i begrænset omfang færdes uden for skolens matrikel og bør undgå steder med tæt kontakt i lokalsamfundet som fx butikker. På denne måde begrænses smitte fra skolen til lokalsamfundet og omvendt.
Eleverne bør så vidt muligt opfordres blive på skolerne i weekenderne frem til sommerferien.
Dette vil dog ikke være muligt for mange elever, herunder elever på skoler med samlet særligt undervisningstilbud,
der har brug for at komme hjem i weekenderne.
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