
 

Covid-19-retningslinjer på Duborg-Skolen gældende fra august 2020 

 

Retningslinjerne tager udgangspunkt i ”Handreichung für Schulen” (vedhæftet) og i 

”Empfehlung zur Lufthygiene in Unterrichtsräumen in Schulen und vergleichbaren 

Bildungseinrichtungen während der SARS.CoV-2-Pandemie“ (vedhæftet) samt i 

”Rahmenkonzept Schuljahr 2020/21: Ein Schuljahr im Corona-Regel-Betrieb“ (vedhæftet). 

 

Hygiejne 

Skolen har opsat dispensere til hånddesinfektion ved skolens toiletter og ved indgangene. Det 

påhviler alle med daglig gang på skolen regelmæssigt at vaske hænder med sæbe og/eller at 

benytte hånddesinfektion. 

 

Afstandsregler 

Skolens ledelse har med udgangspunkt i ovenstående dokumenter defineret en kohorte som 

værende en årgang. Det betyder, at alle elever på skolen skal overholde afstandsreglerne på 1,5 

m, undtaget inden for en kohorte. Det betyder, at undervisning i klasser og på hold kan finde sted 

som skemalagt. I Fællesskolen starter valgfagene dog først den 24.8, undtaget er musik og kunst 

i F9 og F10, der alle begynder ved skolestart den 10.8. 

Bordopstillingen i klasserne bør bevares, da opstillingen muliggør overholdelse af 

afstandsreglerne mellem underviser og elev. Det påhviler læreren at overholde afstandsreglerne. 

Hvis dette kortvarigt ikke er muligt i klasselokalet, skal læreren bære mundbind.  

 

I forbindelse med mindre tværgående arrangementer fx ekstra tyskundervisning, ”Venner, hygge, 

lektier” og valgfag i Fællesskolen kan kohorteprincippet brydes. Dette skal aftales med HA, og 

de tilstedeværende personer registreres af læreren. 

 

Udluftning  

Det påhviler læreren at sørge for gennemtræk i et klasselokale minimum efter hver lektion. 

Vinduerne skal åbnes helt. Eleverne bidrager til denne del ved aktivt at tage ansvar for, at 

udluftningen gennemføres. Skolens udluftningssystem lever op til de nævnte standarder i 

ovenstående dokumenter. 

 

Information  

Denne skrivelse lægges på Intra til skolens personale, elever og forældre og udleveres i 

papirform til alle elever i 7. og 11. årgang 

 

Symptomer på Covid-19  

Personer med symptomer på Covid-19 må ikke deltage i præsensundervisningen, men skal 

omgående søge læge. Skolen orienteres omgående om dette. 

 

 



 

Mundbind  

Der er ingen pligt til at bære mundbind, men vi anbefaler på det kraftigste, at man bruger 

mundbind på skolen i alle indendørs situationer i de første 14 dage efter skolestart. Det vil sige 

frem til mandag den 24.8.2020. Undtaget er ansatte på kontorerne. De kontoransatte vil dog bære 

mundbind, når andre kommer ind på kontoret. Undtaget for mundbind er ligeledes personer, der 

spiser eller drikker i pauseområderne eller på lærerværelset.  

Mundbind bruges altid, hvis man er nødt til at bryde afstandsreglen. Skolen har til personalet fået 

en del mundbind foræret af vores kinesiske venskabsskole. Undervisere kan hente disse på 

kontoret, så længe lager haves. Alternativt kan man medbringe sit eget mundbind. 

Besøgende har kun adgang til klasserne efter aftale med skolens ledelse, og besøgende skal bære 

mundbind. 

 

Skolehverdagen  

Pga. kohorteprincippet vil skolegården være inddelt i fire zoner for fællesskolens årgange.  

Skolens kantine er åben, men afstandsreglerne gælder også her. Der vil være forskudt salg til de 

enkelte afdelinger. Derfor kan Fællesskolen kun handle i kantinen kl. 9.25 – 9.35, hvor 

gymnasieeleverne ikke kan handle. 

 

Det påhviler underviserne at diagnosticere evt. mangler i det indlærte faglige stof fra 

forårssemestrets coronaperiode samt at opstille tiltag, der vil styrke indlæringen af manglerne. 

Diagnosen og tiltagene skal afdække læringsniveauet og skal ikke bedømmes med en karakter, 

men bruges som afsæt for den videre læring. 

 

Undervisningen foregår i klasselokalerne, faglokalerne og i gruppearbejdsområderne. Ved 

gruppearbejde eller eksperimentelt arbejde skal det forsøges at gøre materialer personlige, og der 

skal være ekstra fokus på hygiejne.  

Det kan af forskellige grunde være nødvendigt, at nogle fag undervises virtuelt. Uanset om faget 

undervises på skolen eller virtuelt skal undervisning bedømmes og dokumenteres i 

undervisningsdagbogen/ugeplanen. 

 

Gruppearbejde 

7.-10. årgang har et ekstra lokale pr. årgang 

11. årgang kan arbejde i prøvesalen 

12. årgang kan arbejde i fællesområdet på 1. sal. 

13. årgang kan arbejde i fællesområdet på 2. sal. 

 

Frokostpausen 

7.-10. årgang spiser i skolegården. Hvis vejret er dårligt, anvises andre muligheder 

11. årgang spiser i kantinen 

12. årgang i studiecentret ud mod fjorden 

13. årgang i området oven for kantinen 



 

 

Vedr. musik og idræt 

Det er ikke tilladt at synge eller spille på blæseinstrumenter. Indendørs idrætsundervisning 

kræver overholdelse af afstandsreglerne på 1,5 m, også selvom eleverne tilhører samme kohorte.  

 

Risikogruppe (elever) 

Hvis du som elev tilhører en risikogruppe, kan du fritages fra skolens præsensundervisning. 

Skolen kan forlange en lægeerklæring på nødvendigheden af fritagelsen. 

 

Studierejser, lejrskoler og ekskursioner 

Turene kan afvikles, hvis både disse retningslinjer og de lokale hygiejne bestemmelser 

overholdes, samt hvis en sikker ud- og hjemrejse er mulig. Inden afrejse skal det afklares med 

forældre og elever, at der kan opstå udgifter, hvis en rejse skal aflyses, hvis fx pandemien blusser 

op igen. Det skal gøres klart for forældrene, at læreren bestiller rejsen på forældrenes vegne. Det 

skal fremgå af lærerens kontrakt med rejsearrangøren, at læreren bestiller på vegne af elevernes 

forældre. Endelig skal rejsens fulde pris være indbetalt af de deltagende elever, inden kontrakt 

med rejsebureau underskrives. 

 

Prøver og eksamen 

Der udarbejdes i Kiel information om, hvordan undervisningen i foråret 2020 influerer på det 

kommende års centralt stillede prøver. Ligeledes vil det blive beskrevet, hvordan man skal 

håndtere de decentrale prøver. 

 

Sanktioner  

Da ovenstående regler er essentielle for at minimere smittespredning, kan det blive nødvendigt at 

kunne sanktionere pga. opførsel. Sanktioner starter med en påtale fra en underviser. 

Underviseren underetter kontoret. Efterfølgende vil eleven kunne modtage en skriftlig advarsel 

og i sidste ende kan vi være tvunget til at hjemsende eleven i op til 5 dage, hvis eleven ikke kan 

eller vil leve op til skolens hygiejne og afstandsregler. Jeg regner med, at sanktioner ikke skal 

tages i brug, da ansvarlighed er en del af vores hverdag. Vi passer på hinanden, når vi holder 

afstand. 

 

 

Duborg-Skolen den 4. august 2020 

 

 

Heino Aggedam 


