
Til dig på lærerværelset 
– information om ny coronavirus 

til genåbning af skolen

Håndhygiejne

For både personale og elever er god håndhygiejne meget vigtigt. 
Vask hænder ofte og grundigt med vand og sæbe når:

• Du møder i skole om morgenen
• Du går til frikvarter
• Inden du går hjem fra skole, og igen når du kommer hjem
• Du har været på toilettet
• Du skal og efter du har spist
• Når du har hostet eller nyst i hånden

Voksne der hjælper med næsepudsning, skal vaske hænder, og derefter  
bruge håndsprit.

• Host eller nys i ærmet for at forebygge smitte

Rengøring

Der skal gøres mere rent end normalt.

• Særlig fokus på kontaktpunkter. 
• Legetøj skal vaskes to gange dagligt. Legetøj der ikke kan vaskes efter 

anvisningen skal pakkes væk
• Skraldespande i klasselokaler og på toiletter skal tømmes inden de er helt 

fyldte og mindst en gang dagligt. 
• Rengør din elektronik hver dag (telefon, tablet og computer). Instruer 

eleverne i at gøre det samme. Alle skal vaske hænder med vand og sæbe før 
og efter brug af elektronik. Brug ikke hinandens elektronik.

Hvis du er i tvivl – tal med din ledelse.

Følger du disse råd, hjælper du med at mindske smittespredning.
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Måltider

• Del ikke mad med hinanden, f.eks må der ikke deles ud ved fødselsdage. 
• Sørg for at der er rent, hvor I spiser, og sid med to meters afstand. 
• Mad fra kantiner skal være portionsanrettet.  
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Vær uden for

• Ophold jer mest muligt uden for 
• Planlæg undervisningen, så den kan foregå uden for

Hold afstand

• Planlæg aktiviteter i mindre og faste grupper af børn 
• Gennemtænk den daglige logistik, når elever skal flytte placering, så der ikke 

opstår køer
• Lad lærere skifte mellem klasselokaler, og ikke børnene 
• Undgå større arrangementer med mange deltagere, fx morgensang
• Når i sidder ved borde, så sørg for, at i sidder med to meters afstand
• Planlæg så vidt muligt hverdagen, så kontakter på kryds og tværs mellem 

børnene minimeres. 
• Opdel børnene i mindre grupper, der går igen gennem hverdagen. 

• Begræns den fysiske kontakt. 
• Undgå håndtryk, kindkys og kram. Hjælp eleverne med at overholde dette. 

Begræns antallet af kontakter

• Børn skal lege med de samme få børn – og helst de samme i skolen og i 
fritiden.  

• Skal i på tur, så undgå offentlig transport.
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