
 Genåbning uge 1         24.4.20 

 

 

Kære forældre på 0.-3. årgang på Borupgårdskolen 

 

Første uge er gået virkelig godt. Vejret har været med os, og vi har åbnet skolen for glade 

elever, hvor rigtig mange har glædet sig til at komme tilbage, men hvor de også skal vænne 

sig til, at skolen er noget helt andet, end den de forlod 12.3.20.  

Vi har brugt første uge på at træne hygiejne-anbefalinger og at træne afstand. Især afstand 

kræver et helt særligt fokus både for børn og voksne, fordi det ligger helt naturligt for os at 

ville tæt på hinanden.  

 

Ændrede regler ved aflevering og afhentning 

Aflevering og afhentning har vores særlige fokus, fordi der hurtigt kan samle sig mange 

mennesker, når I forældre er med til at sige farvel. Derfor vil vi ændre vores retningslinje for 

aflevering til, at I siger farvel ved særlige poster ude i gården, før I kommer op til 

hoveddørene. Der vil stå personale med veste på og guide jer. Ved afhentning vil der også 

stå personale med veste og guide jer til at placere jer i området med afstand, som kan være 

lige det sted, hvor I skal mødes med jeres barn, hver gang I henter.  

 

 

Særlige beskeder til personalet 

I skal stadig kommunikere på aula. Der er åbnet op for, at I kan skrive til lige præcis den 

voksne, jeres barn har. Hvis der er en akut besked, kan I give barnet en seddel med. 

Personalet har desværre ikke tid til at modtage mundtlige beskeder om morgenen, da de er 

optagede af at guide børnene ind, og igen så overholder vi også nemmere kravene om 

afstand på denne måde.  

 

 

Opdaterede retningslinjer fra SST 

Der er kommet opdaterede retningslinjer fra sundhedsstyrelsen. Det er således ikke længere 

angivet, at vi skal vaske hænder med faste intervaller, men således: 

 

For at sikre god håndhygiejne skal alle:  

● ansatte, elever og ledsagende voksne, vaske hænder med vand og flydende sæbe 

når de kommer ind på skolen  

● vaske hænder når hænderne er synligt snavsede.  

● vaske hænder efter toiletbesøg, før spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i 

hænder eller engangslommetørklæde samt når de kommer ind udefra.  

● ansatte skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis 

de går fra undervisning af én klasse til en anden.  

● ansatte skal hjælpe de mindste elever med at vaske hænder  

● anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter når man ikke er i nærheden af 

vand og sæbe, fx på ture. Der skal vaskes hænder med vand og flydende sæbe 

hurtigst muligt herefter.  

 

Instruks i forbindelse med mistanke om corona 



Hvis et barn pludselig udviser symptomer herovre har vi en fast procedure, som personalet 
følger. Resten af forældrene på det hold som barnet går på modtager et brev fra ledelsen og 
en efterfølgende orientering.  
 

 

Vi glæder os til at tage hul på uge nummer to, hvor vi håber, at vejret er lige så gavmildt med 

sol og varme.  

 

Mange hilsner og god weekend 

 

Mia 

 


