Retningslinjer for rammer og undervisning på Støvring Gymnasium
6. august 2020
Dagligdagen efter sommerferien vil stadig være tydeligt mærket af COVID-19, men undervisningen er
nu sat i fokus, og som gymnasium skal vi fra skoleårets start efterleve kravene i de almindelige
bestemmelser for undervisning. Derfor kan vi blandt andet fravige den generelle anbefaling om 1
meters afstand for at kunne gennemføre ordentlig undervisning. Fravigelsen betyder samtidig, at det
er ekstra vigtigt med fokus på forebyggelse af smittespredning i vores dagligdag på skolen.
Ledelse og medarbejdere vil gøre alt for at skabe en tryg og sundhedsmæssig forsvarlig hverdag for
alle med en anerkendelse af de bekymringer, der kan være hvor vi samtidig lever op til
undervisningsforpligtigelsen. Alle elever og ansatte skal som udgangspunkt møde ind på skolen, men
særlige forhold kan efter en individuel vurdering medføre undtagelser.
Grundelementer i forebyggelse af smittespredning 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

Hvornår må du møde på skolen
•
•

•

Når du er rask eller når du er HELT symptomfri efter sygdom og der er gået 48 timer efter
sidste symptom.
Bor du med en person, der er i særlig risiko eller er du i tvivl om hvorvidt du selv er i
risikogruppen, kan du som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole. Kontakt evt. din
læge for at få en sundhedsfaglig vurdering, hvis du er bekymret.
Bor du med en person med påvist COVID-19 må du ikke komme i skole før personen har været
symptomfri i 48 timer.

Ved tilfælde af symptomer
Hvis du er smittet med COVID-19
Hvis du konstateres smittet med COVID-19 orienteres skolens ledelse for at forebygge
smittespredning.
Ledelsen vil herefter orientere nærmeste lærere og elever ud fra Datatilsynets retningslinjer og
kontakte rengøringen med henblik på øget rengøring af området.
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Hygiejne
Håndvask eller hånddesinfektion skal ske:
•
•
•
•
•
•
•

Straks du ankommer til skolen. Der er håndvask og sæbe samt håndsprit i alle
undervisningslokaler samt håndsprit ved alle indgange og fællesarealer.
Mellem alle moduler og som minimum hver 2. time
Før du spiser
Efter nys eller host i hænderne (bør gøres i ærmet)
Når hænderne er synligt snavsede skal de vaskes med vand og sæbe
Før og efter brug af tastatur/tablets, hvis du ikke kan undgå at dele disse
Før du forlader skolen

Se videoen: Sådan vasker du hænder på SGY.

Afstand mellem hinanden
•
•
•
•
•
•
•
•

I de enkelte klasser og valghold fraviges afstandskravet på 1 meter. Hvilket betyder normal
placering i klasselokaler og at normal undervisning er mulig.
Hold så vidt muligt 1 meters afstand til lærere og andre ansatte samt til elever, som man ikke
går i klasse med.
Ved særlige aktiviteter med sang og råb skal der holdes 2 meters afstand. Herunder også til
læreren når der gennemføres tavleundervisning.
Personale bør så vidt muligt holde 1 meters afstand til kollegaer og elever, men kan fraviges
hvis undervisningen ikke kan gennemføres ordentligt.
Undgå at dele tastatur, tablets, mad eller andet med andre
Ophold dig ude i pauserne så vidt muligt og bliv sammen med din egen klasse. Spisepauser
holdes forskudt (detaljer følger næste side)
Hver klasse har eget område i fællesarealet. Dette område benyttes kun af den klasse til
aktiviteter så som spisning, pauser og gruppearbejde.
Grupperum og bibliotek er lukket af for at begrænse fælles kontaktpunkter

Rengøring
•

•
•

Skolen står for rengøring og desinfektion af lokaler og fælles kontaktpunkter mindst en gang
dagligt, som fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, håndtag,
gelændere, armlæn, lyskontakter, skraldespande
For at begrænse kontaktpunkter holdes alle døre som udgangspunkt åbne og adgang til
bibliotek, grupperum mv. er som udgangspunkt ikke muligt.
Hvis en ansat eller en elev konstateres smittet med COVID-19 iværksættes særlig rengøring af
personens primære arbejdsområde fx klasselokale, bord osv.
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Adfærd og rammer for undervisning
For at minimere smittekæderne skal alle elever så vidt muligt holde sig til sin egen klasse eller
valghold. Vi vil forsøge at minimere fællesområder hvor mange kan forurene samme område. Derfor
gør vi følgende:
-

Forskellige årgange anvender forskellige indgange til skolen
Hver klasse har sit eget område i fællesarealet og så vidt muligt et fast undervisningslokale
Pauserne foregår så vidt muligt udenfor, på eget område i fællesareal eller i
undervisningslokalet. Kantinen er åben i alle pauser.
Spisepauser afholdes forskudt
Der er sikret let adgang til håndvask med flydende sæbe, engangshåndklæder og håndsprit
Alle døre holdes åbne

Årgang
1.g

Indgang til skolen
Hovedindgangen

2.g
3.g

Ved kantinen
500-fløjen og ved mediefag

Spisepause
Kl. 11.30-12.00 (spisepause + 5 min. pause lagt sammen)
Resten af 2. modul afvikles fra 12.00-12.30, hvorefter 3. modul
starter direkte.
Kl. 12.05-12.30 (følger den normale spisepause)
Kl. 12.30-13.00 (spisepause + 5 min. pause lagt sammen)
3. modul starter direkte efter 2. modul (kl. 12.05) og genoptages
efter spisepausen.

Valgfag og praktiske fag
Det er ekstra vigtigt med håndvask/håndsprit når man forlader sit stamlokale for at modtage
undervisning i et nyt lokale. Alle timer starter med lærerens instruks og påmindelse om
håndvask/håndsprit.
Det er ikke nødvendigt at holde 1 meters afstand til andre elever på valgholdet.
Fag med praktisk indhold er nu mindre begrænset af de sundhedsmæssige retningslinjer end før
sommerferien. Derfor genoptages idræt, mediefag, billedkunst og musik. Naturvidenskabelige fag kan
igen udføre elevforsøg. Men der er dog særlige hensyn som skal følges. Selvom det er lærernes
ansvar, at retningslinjerne efterleves i de enkelte fag, så er det afgørende, at alle elever hjælper til og
opfører sig ansvarligt. Her følger et kortfattet overblik over de enkelte fag med særlige forhold.

Idræt
•
•

Ekstra opmærksomhed på hygiejne og kontaktsmitte
Håndholdte redskaber vaskes/sprittes af
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Musik
•
•

2 meters afstand ved sang og kor
Instrumenter og udstyr vaskes/sprittes af

Mediefag
•
•
•

Delte computere/kameraer undgås så vidt muligt
Delt udstyr vaskes/sprittes af
Handsker kan evt. bruges

Billedkunst
•
•

Delte remedier vaskes/sprittes af efter brug
Handsker kan evt. bruges

Naturvidenskab
•
•
•
•

Kitler anvendes som normalt da smitte ikke er aktuelt på tekstiler
Sikkerhedsbriller og udstyr vaskes/sprittes af
Handsker kan evt. bruges ved molekylbyggesæt og lignende
Elevforsøg gennemføres som normalt

Arrangementer
Arrangementer på tværs af årgange er en afgørende brik i skolens liv, men grundet sundhedsmæssige
retningslinjer bliver disse desværre noget begrænset i den kommende tid. Det omhandler blandt
andet skolens fødselsdag, introarrangementer, fællesforedrag, idrætsdag, fredagscafeer og elevfester.
Arrangementer vil derfor fortrinsvis afholdes klassevis og vi arbejder aktivt på nye initiativer, som kan
give skolen liv samtidig med, at vi overholder de sundhedsmæssige retningslinjer.

Kantine, bibliotek og IT-support
Kantinen vil være åben hele dagen men med afstandskrav på 1 meter til hinanden. Man kan godt
forudbestille mad og der vaskes hænder eller sprittes af inden man besøger kantinen.
Biblioteket vil være åbent men med begrænset adgang. Der vil være et bord ved indgangen hvor man
kan få betjening af Greta. Der vaskes hænder eller sprittes af inden man besøger biblioteket.
Bogkælderen vil være aflåst, men spørg Greta hvis man har brug for hjælp. Der må gerne afleveres
lånte bøger til Greta. Ved biblioteket kan man også få IT-support af Sune mandage og torsdage.

Børne- og undervisningsministeriets retningslinjer fra 19. juni ligger til grund for denne instruktion.
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