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Kontrolleret genåbning – fase 3 

Dette er Aalborg Skoleforvaltnings overordnede dokument for fase 3 – gældende fra 1. august 2020 – af 
den kontrollerede og gradvise genåbning af skoler, DUS og landsbyordninger. Dette dokument er en sam-
ling af tidligere udsendelser f.eks. informationsmail, FAQ og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.  

Børne- og Undervisningsministeriet har den 19. juni udsendt nye retningslinjer for grundskolerne i forbin-
delse med forebyggelsen af smittespredning af COVID-19. Retningslinjerne træder i kraft d. 1. august og 
medfører blandt andet, at skolerne igen generelt skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen, og 
at kravet om 1 meters afstand mellem eleverne i klassen kan fraviges, hvis det er nødvendigt for at kunne 
afvikle undervisningen efter de almindelige bestemmelser. 

Selvom vi nu er et skridt nærmere en almindelig skoledag, er det stadig vigtigt, at børn og voksne har en 
øget opmærksomhed på afstand, hygiejne og rengøring i hverdagen. Alle aktiviteter relateret til skolens 
virksomhed skal fortsat tilrettelægges, så de sundhedsfaglige retningslinjer kan overholdes, og vi kan be-
grænse smittespredning af COVID-19. 

Overordnede rammer for genåbning 

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for grundskoler kan ses her:  

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200619-retningslinjer-for-grundskoler-samt-
ungdoms-og-voksenuddannelser.pdf?la=da 

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for dagtilbud kan ses her:  

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200619-retningslinjer-for-dagtilbud.pdf?la=da 

Børne- og Undervisningsministeriets opdaterede FAQ kan ses her:  

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-
19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-co-
vid19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud 

Sundhedsstyrelsens information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre 
tilbud til børn og unge 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-

mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skoler-

mm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337 

Sundhedsstyrelsens inspiration til lette løsninger for at undgå smittespredning 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Nudge-rap-

port.ashx?la=da&hash=A9909BCA94201A765471B4EF1952D40E2B7E8F45 
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Særlige betragtninger for hygiejne og afstand 

Afstandskrav   
Sundhedsstyrelsen vurderer, at man på skolerne fra 1. august 2020 kan fravige den generelle anbefaling om 
at holde minimum 1 meters afstand mellem elever i samme klasse. Fravigelsen af afstandskravet gælder 
dog ikke generelt, og udgangspunktet bør stadig være, at børn/unge/voksne fortsat har et begrænset antal 
kontakter og så vidt muligt holder min. 1 meters afstand til andre.  

Det betyder, at anbefalingen om 1 meters afstand kan fraviges i de tilfælde, hvor en fravigelse er en forud-
sætning for at efterleve de almindelige krav til undervisningen, og hvis det lokalt vurderes, at afstandskra-
vet har for store konsekvenser for fx omfanget og kvalitet af undervisningen. Dette gælder både for under-
visning i stamklasser og på valgfagshold el.lign. og for undervisning i et klasselokale, i et værksted eller fag-
lokale.  
 
I de tilfælde, hvor man er nødt til at afvige fra den generelle anbefaling om 1 meters afstand til hinanden, 
skal der være øget fokus på at følge de sundhedsfaglige anbefalinger om hygiejne, varigheden af ansigt-til-
ansigt kontakter og håndtering af personer med symptomer.  
 
Ved sang, råb og lignende, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, anbefales det, at både personale 
og elever holder 2 meters afstand til hinanden. Ved sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt anbefales 
øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.  

Kontakt mellem elever 
Sundhedsstyrelsen skriver i deres retningslinjer, at det er centralt, at klassen er udgangspunktet for børne-
nes hverdag, hvorfor elevernes klasse derfor skal være udgangspunktet for alle aktiviteter i skolen og 
DUS’en. Grupperingen bør typisk udgøre op til maksimalt 25-30 elever og der bør primært undervises i 
samme lokale.  
 
Eleverne kan deltage i undervisning sammen med elever fra andre klasser, fx i forbindelse med valgfag, når 
dette er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres efter de almindelige bestemmelser i lov-
givningen, herunder den fulde fagrække. 

Skolen bør tilstræbe en fast holdorganisering ved valgfag og fag, der samkøres på tværs af klasser, samt ved 
skift mellem værksteder eller ved indslusning af tosprogede elever fra basishold til almenklasser. 

Pauser og frikvarterer bør dog så vidt muligt holdes klassevist og forskudt. Så længe skolen sørger for, at 
elevernes aktiviteter i videst muligt omfang foregår indenfor klassen, kan flere klasser godt holde frikvarter 
samtidigt og fx opholde sig på udendørsarealer. 

Den generelle anbefaling om 1 meters afstand (og 2 meters afstand i særlige situationer) skal fortsat over-
holdes, når eleverne opholder sig samme sted som andre klasser, fx på fællesarealer.  

Gæster på skolen 

Skolen kan modtage besøgende, fx forældre. Det betyder også, at forældre må komme ind på skolen for at 
aflevere eller hente deres børn, så længe de til enhver tid gældende generelle anbefalinger fra Sundheds-
styrelsen om afstand, god hygiejne og rengøring overholdes. Vi anbefaler dog fortsat, at skolen opsætter 
regler for, at forældrene siger farvel udenfor skolens bygninger – med undtagelse af de nye skolestartere i 
0. klasse. Her kan man med fordel vente med at lave regler herfor efter nogen tid, f.eks. efterårsferien. 

Hvem må møde i skole? 
Alle elever skal som udgangspunkt deltage i undervisningen, så længe de er raske og ikke har symptomer på 
COVID-19 eller deler husstand med COVID-19 smittede familiemedlemmer. Sundhedsstyrelsen vurderer, at 
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det er ganske få elever, der efter en konkret, individuel vurdering skal blive hjemme pga. øget risiko for 
smitte af COVID-19. I disse tilfælde skal der tilbydes fjernundervisning.  

Børn i øget risiko, fx på grund af kronisk sygdom, har under alle omstændigheder særlige foranstaltninger i 
forbindelse med skolegang. De har sygdomme eller tilstande, som allerede følges i sygehusregi og vil heri-
gennem få rådgivning om skolegang ifm. COVID-19.  

Børn, som deler husstand med en person i øget risiko, kan generelt godt komme i skole. Forhold omkring 
risikogrupper ændres løbende, og I kan derfor holde jer orienteret på Noget At Have Det I: https://www.no-
getathavedeti.dk/post/8-actioncards-til-skoleledere og i den generelle liste over personer i øget risiko her: 
https://www.sst.dk/corona/Personer%20i%20oeget%20risiko 

Skolen kan modtage besøgende, fx forældre. Det betyder også, at forældre må komme ind på skolen for at 
aflevere eller hente deres børn, så længe de til enhver tid gældende generelle anbefalinger fra Sundheds-
styrelsen om afstand, god hygiejne og rengøring overholdes. 

Ferierejser 
Medarbejdere og elever skal følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som bliver opdateret løbende på: 
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/ Såfremt man som medarbejder el-
ler elev alligevel foretager en ikke-nødvendig rejse i strid med Udenrigsministeriets anbefalinger, skal man 
ved hjemkomst i 14 dages karantæne og har i den forbindelse ikke ret til løn.  

Hvis medarbejderen på rejsen i strid med anbefalingerne bliver syg/smittet med Covid-19, vil der som ud-
gangspunkt være tale om selvforskyldt sygdom, således at medarbejderen ikke har krav på løn under syge-
fraværet. 

Symptomer på sygdom  
Børn og voksne (medarbejdere, forældre m.v.), som møder op i skolen, skal være raske. Børn og voksne 
med symptomer på COVID-19 skal hjem omgående og blive hjemme, indtil de har været symptomfri i 48 
timer eller er blevet testet negativ for COVID-19. 

Symptomer på COVID-19 kan være:  

• Tør hoste  

• Feber 

• Vejrtrækningsproblemer 

• Hovedpine 

• Muskelømhed 

• Ondt i halsen 

Hvis eleven kun er snottet, er dette ikke alene et symptom på COVID-19, og eleven må derfor godt møde op 
i skole. Hvis eleven udvikler et af de andre seks symptomer, sendes barnet hjem.  

Børn og voksne med kendte, længerevarende tilstande og lettere symptomer, fx høfeber/allergi, må gerne 
komme i skole. Det vil sige, at hvis barnet (eller den voksne) lider af en kendt, anden sygdom, som kan for-
klare symptomerne, og egen læge vurderer COVID-19 som usandsynlig, må man gerne komme i skole. Det 
er op til egen læge at vurdere, om der bør testes for COVID-19. 

Hvis man bor i husstand med en person med påvist Covid-19, må man gerne komme på arbejde. Der opfor-
dres dog til, at man i sådanne tilfælde er særligt opmærksom på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalin-
ger for adfærd samt være særligt opmærksom på symptomer på sygdom og bliver hjemme, hvis man får 
symptomer. Forudsætning for at man kan komme på arbejde er, at der opretholdes en selvisolation i hjem-
met efter de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet. Hvis det af forskellige grunde ikke er 
muligt at opretholde selvisolation, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man bliver hjemme.  

https://www.nogetathavedeti.dk/post/8-actioncards-til-skoleledere
https://www.nogetathavedeti.dk/post/8-actioncards-til-skoleledere
https://www.sst.dk/corona/Personer%20i%20oeget%20risiko
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
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Fraværsregistrering 
Alle elever skal deltage i undervisningen. Elever, der efter en konkret, individuel vurdering skal blive 
hjemme, skal modtage fjernundervisning og dermed ikke føres fraværende. 

Hvis forældrene vælger at holde deres barn hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældre og elevens 
læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen, skal eleven registreres som ulovligt fraværende. 
Eleven vil i den situation ikke være berettiget til fjernundervisning.  
 
Elever skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til lande, som myndighederne fraråder at 
besøge, og modtager i denne periode ikke fjernundervisning.  
 
Skolen skal registrere fravær og skal efter de almindelige bestemmelser igen indberette elevfravær, hvilket 
kan medføre træk i børnefamilieydelsen. Dette gælder også, hvis skolen i en periode må tage nødundervis-
ningsbestemmelserne i brug.  

Rengøring 
Sundhedsstyrelsen opstiller tre grundelementer og fem generelle råd i deres retningslinjer, som er centrale 
for afviklingen af skoledagen for både børn og voksne. De er ydermere væsentlige forudsætninger for at 
hindre smittespredning af COVID-19 i Danmark. 
 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan hentes på styrelsens hjemmeside. Der henvises til de gældende ret-
ningslinjer, materiale og opdateringer på Noget At Have Det I.  

Sundhedsstyrelsens tre grundelementer i forebyggelse af smittespredning:  

• Isolation af personer med symptomer f.eks. i eget hjem eller på sygehus  

• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter  

• Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barriere  

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er:  

1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit  
2. Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder  
3. Undgå håndtryk, kindkys eller kram - begræns den fysiske kontakt  
4. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen  
5. Hold afstand - bed andre tage hensyn  

Hyppig rengøring af kontaktpunkter er særligt vigtigt og bør foretages minimum en gang dagligt. Kontakt-
punkter er fx håndtag, armlæn, bordkanter, vandhaner, legetøj mv. Almindelig rengøring (med vand og 
sæbe) er i de fleste tilfælde tilstrækkelig, men kan suppleres med efterfølgende desinfektion ud fra et for-
sigtighedsprincip. Ved brug af legetøj/redskaber kan det overvejes at inddrage eleverne i rengøringen. 
Dette gøres ved eksempelvis indkøb af éngangsrengøringsklude. 
 
Herudover skal både børn og voksne stadig have fokus på rutiner for god håndhygiejne, fx ved ankomst til 
skole, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder 
eller engangslommetørklæde. Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid 
ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg og før håndtering af madvarer.  

Af hensyn til tørhed og håndeksem anbefaler sundhedsstyrelsen skånsom håndvask samt brug af fed hånd-
creme. 

Eleverne kan desuden skifte lokale i løbet af dagen, til fx faglokaler, hvis kontaktpunkterne i klasserne ren-
gøres i forbindelse med skiftet. Dette kan evt. tilrettelægges som en del af den samlede pædagogiske 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.nogetathavedeti.dk/genaabning
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opgave, hvor eleverne selv tørrer bord, stol, redskaber i et faglokale og andre kontaktpunkter af, når de 
kommer til og forlader et lokale.  

Ved skift mellem lokaler og undervisning med elever fra andre klasser, skal alle elever have ekstra opmærk-
somhed på god håndhygiejne. 

Haller skal ligesom skoler rengøres minimum 1 gang dagligt og oftere, hvis der er mange brugere.  
 
Skolerne skal fortsat efter 1. august kontere ekstra udgifter til rengøring på den særlige Corona-konto - alle 
konteringer sker efter aftale med viceskolechefen.  

Jobbank 

Selvom der formentlig er behov for færre personaler end tidligere i Corona-perioden, kan der fortsat være 
behov for at rekvirere personaler via jobbank, primært i forhold til rengøring Derfor vil det fortsat være mu-
ligt at få godkendt midlertidige ansættelser efter bevilling via viceskolechef. Ekstra personale-udgifter skal 
ligeledes konteres på den særlige Corona-konto. 

Særlige betragtninger for undervisningstiden 
Skolerne skal igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen, da der kun skal gives nødundervisning, 
hvis det som følge af COVID-19 foranstaltninger ikke er muligt at afvikle almindelig undervisning.  

Der kan være helt særlige tilfælde, hvor en skole på grund af de sundhedsfaglige anbefalinger ikke kan gen-
nemføre undervisningen efter almindelige regler – fx på grund af konstaterede smittetilfælde på skolen. I 
disse tilfælde finder reglerne om nødundervisning (jf. dagtilbud- og nødundervisningsbekendtgørelsen) an-
vendelse. Skolen skal offentliggøre begrundelsen for dette på sin hjemmeside samt indsende den til Styrel-
sen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der stiller en skabelon til rådighed for denne begrundelse.  

I de helt særlige tilfælde, hvor en skole må give nødundervisning, har skolelederen i samarbejde med med-
arbejderne – inden for lovgivningens og byrådets besluttede rammer – ansvaret for undervisningens kvali-
tet og tilrettelægger undervisningen under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger.  

Undervisningen skal i videst muligt omfang leve op til de almindelige faglige krav, men der kan ske visse 
ændringer af fx timetal og fysisk tilstedeværelse for eleverne. Tilrettelæggelsen af undervisningen må dog 
ikke afføde et større udækket pasningsbehov hos forældrene.  

Skolerne skal være opmærksomme på, om der kan være fag, som det ikke har været muligt at afvikle fuldt 
ud i Corona-perioden, som skal indhentes ved at fokusere ekstra på dem i en periode. 

Ved sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt anbefales øget opmærksomhed på hygiejne og forebyg-
gelse af kontaktsmitte. 

Skolen skal i videst muligt omfang planlægge, at de enkelte elever ikke undervises af flere lærere eller pæ-
dagoger, end det er nødvendigt for, at eleverne kan modtage undervisning efter de almindelige bestem-
melser i lovgivningen, herunder den fulde fagrække. Lærerne og pædagogerne skal have ekstra opmærk-
somhed på god håndhygiejne, når de skifter klasse.  

Personalet bør så vidt muligt holde minimum 1 meters afstand til kollegaer og elever i normale situationer 
og minimum 2 meter til første række af elever ved tavle-undervisning. Anbefalingen om 1 meters afstand 
for personale gælder ikke ved behov for omsorg, fx børn der skal trøstes, og kan fraviges når dette er en 
forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen. 

Pauser og frikvarterer 
Pauser og frikvarterer bør så vidt muligt holdes klassevist og forskudt. Så længe skolen sørger for, at elever-
nes aktiviteter i videst muligt omfang foregår inden for klassen, kan flere klasser godt holde frikvarter og 
opholde sig samtidigt på fx udendørsarealer.  
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Særlige betragtninger for DUS og fritidstilbud 
DUS’erne følger den almindelige åbningstid og er åbent for alle, der er indmeldt.  

Herudover anbefales det, at aktiviteterne i DUS og fritidstilbud tilrettelægges, så børnene så vidt muligt er i 
faste grupper af børn og voksne. Grupperingen bør ikke udgøre mere end maksimalt 25-30 børn.  
Det vil ikke i alle tilfælde være muligt, at grupperingen i DUS kan være den samme som i skolen (klassen), 
og børn samt pædagogisk personale kan undtagelsesvist samles på tværs af stuer eller grupper i det om-
fang, det er nødvendigt fx i forbindelse med pasning i ydertimerne.  
 
Der vil være aktiviteter eller situationer, hvor anbefalingen om 1 meters afstand ikke kan efterleves. Det 
kan fx være børn, der skal trøstes, udeleg og i frikvarterer. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra 
opmærksomhed på, at aktiviteten foregår inden for klassen/gruppen, samt på de generelle anbefalinger 
omkring hygiejne.  

Legetøj skal kunne rengøres/vaskes med vand og sæbe. Legetøj rengøres/vaskes mindst en gang dagligt. 

Legetøj der ikke kan rengøres efter anvisning, pakkes væk til efter COVID-19 epidemien. Hvorvidt legetøj 
skal pakkes væk, kan i nogle tilfælde afvejes ift. andre vigtige elementer af pædagogisk praksis, herunder 
bl.a. legetøjets egnethed til at understøtte børns udvikling på forskellige områder, behovet for at indrette 
det fysiske læringsmiljø på bestemte måder mv. Her er det særligt vigtigt med fokus på anbefalinger om 
håndhygiejne. Legetøjet kan med fordel tages frem på bestemte "kontrollerede" tidspunkter (fx når der er 
en voksen til stede eller børnene leger i små grupper). 

Tablets der anvendes i læringssituationer renses før og efter brug med renseservietter, der er beregnet til 
til rengøring af mobiltelefoner og skærme. 

Kommunikation og samarbejde  
Vi opfordrer fortsat til dialog og samarbejde med skolebestyrelserne og MED-udvalg om, hvordan vi bedst 
muligt kan drive undervisning og DUS under disse rammer og krav.   

Det er ligeledes vigtigt, at der bliver kommunikeret klart og tydeligt til elever, forældre og medarbejdere.  

Nyeste information vil løbende kunne findes på: www.nogetathavedeti.dk/genaabning 

Særlige betragtninger for ansatte på skolerne 
Alle aktiviteter forbundet med skolens virksomhed er undtaget fra forsamlingsforbuddet, men de sund-
hedsfaglige retningslinjer vedr. afstand og hygiejne gælder ved alle typer af aktiviteter for både børn og 
voksne på skolen. Alle aktiviteter relateret til skolens virksomhed skal derfor tilrettelægges, så de sund-
hedsfaglige retningslinjer kan overholdes, og vi kan begrænse smittespredning af COVID-19. 
 
Der kan derfor planlægges fysiske møder på skolen, fx personalemøder og skolebestyrelsesmøder, hvis det 
vurderes, at det ikke er hensigtsmæssigt, at disse møder afvikles virtuelt. Der skal dog fortsat være fokus på 
at undgå smittespredning, og derfor anbefales det, at så megen mødeaktivitet som muligt afvikles virtuelt.  

Møder skal så vidt muligt afholdes udendørs, men kan afholdes indendørs, hvis anbefalinger om afstand og 
hygiejne kan overholdes. Så længe anbefalingen om afstand på 1 meter overholdes, er der ikke fastsat kon-
krete anbefalinger for varigheden af møder. Det anbefales dog at mødet – og dermed kontakten mellem 
flere mennesker - holdes så kort som muligt. Ved almindelig tale er afstandskravet 1 meter, men ansigt-til-
ansigt kontakt bør ikke vare over 15 minutter. Desuden er det vigtigt at sikre tilstrækkelig ventilation. 

Der kan også planlægges fysiske møder og samtaler med elever og deres forældre, fx skole-hjem-samtaler, 
hvis det vurderes, at det ikke er hensigtsmæssigt, at disse møder afvikles virtuelt. Det er vigtigt, at foræl-
drene, inden de kommer på skolen, er informerede om kravene til afstand og hygiejne, og at de ikke må 
komme på skolen, hvis de har symptomer på COVID-19. Desuden skal der være håndvask eller håndsprit 
tilgængeligt umiddelbart efter indgangen til skolen.  

http://www.nogetathavedeti.dk/genaabning
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Møderne bør, jf. ovenstående, holdes så korte som muligt, og ansigt-til-ansigt kontakt ikke bør vare over 15 
minutter. 

Forberedelse 
Det anbefales fortsat, at det pædagogiske personale laver deres individuelle forberedelse hjemme, og at 
mest mulig fælles forberedelse tilrettelægges virtuelt. Forudsat at de sundhedsfaglige retningslinjer kan 
overholdes, kan personalet forberede sig på skolen i det omfang, der er fysiske faciliteter til det. 

Det vil sige, at det skal sikres, at:  

• der er tilstrækkelig afstand mellem de arbejdspladser, hvor det pædagogiske personale forbereder 
sig  

• der ikke deles faciliteter som tastatur, skærm, telefon  

• der skal være sikkerhed for hygiejnen og alle kontaktflader rengøres  

• medarbejderne skal ikke sidde et sted, der bruges til gennemgang, samtaler eller lignende. 
 
Lønkompensation for medarbejdere med lægeerklæring 
Medarbejdere har ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis medarbejderens sygefravær 
skyldes COVID-19. Det drejer sig om medarbejders eget sygefravær enten på grund af en konstateret smitte 
med COVID-19 eller medarbejders eget sygefravær med COVID-19 relaterede symptomer og en realistisk 
formodning om, at der er tale om COVID-19. Fraværet registreres som sygdom med et ”C” i bemærknings-
feltet.  
 

Hvis efterfølgende test viser, at medarbejderen er positiv, er sygefraværet fortsat refusionsberettiget, og 
sygemeldingen fortsætter med ”C” i bemærkningsfeltet indtil medarbejderen er raskmeldt.  
 
Medarbejderen skal raskmeldes med sidste sygedag, på den dag medarbejderen får negativt svar på test, 
idet fraværet herefter ikke længere er refusionsberettiget. Hvis medarbejderen fortsat er fraværende på 
grund af sygdom, skal der foretages en ny sygemelding med første fraværsdag på dagen efter der er gi-
vet negativt svar på test – fraværet indberettes som almindeligt sygefravær med lønart 790, og fraværet er 
refusionsberettiget efter sædvanlige regler (efter 30 dage). 
 

Særlige betragtninger vedr. dagtilbud i landsbyordninger og mini-DUS 

Sundhed og hygiejne  
Retningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens tre grundelementer i forebyggelse 
af smittespredning, som fremgår herunder i prioriteret rækkefølge:  

• Isolation af personer med symptomer f.eks. i eget hjem eller på sygehus  
• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter  
• Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barriere  

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er:  

1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit  

2. Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder  

3. Undgå håndtryk, kindkys eller kram - begræns den fysiske kontakt  

4. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen  

5. Hold afstand - bed andre tage hensyn  

Disse grundelementer og generelle råd er helt centrale for afviklingen af hverdagen i dagtilbuddet og mini-
DUS for både børn og voksne, og de er væsentlige forudsætninger for at hindre smittespredning af COVID-
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19 i Danmark. Der henvises til gældende retningslinjer samt materiale på https://nogetathavedeti.dk Her vil 
der løbende komme opdateringer om sundhed, hygiejne, rengøring og kost.  

Rengøring  
Der bør sikres hyppig og grundig rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situatio-
ner med mange besøgende og/eller mange berøringer som for eksempel i landsbyordningerne. Kontakt-
punkter er fx håndtag, armlæn, bordkanter vandhaner mv. Almindelig rengøring (med vand og sæbe) er i de 
fleste tilfælde tilstrækkelig, men kan suppleres med efterfølgende desinfektion ud fra et forsigtighedsprin-
cip.  

Legetøj skal kunne rengøres/vaskes med vand og sæbe. Legetøj rengøres/vaskes mindst en gang dagligt. 

Legetøj der ikke kan rengøres efter anvisning, pakkes væk til efter COVID-19 epidemien. Hvorvidt legetøj 
skal pakkes væk, kan i nogle tilfælde afvejes ift. andre vigtige elementer af pædagogisk praksis, herunder 
bl.a. legetøjets egnethed til at understøtte børns udvikling på forskellige områder, behovet for at indrette 
det fysiske læringsmiljø på bestemte måder mv. Her er det særligt vigtigt med fokus på anbefalinger om 
håndhygiejne. Legetøjet kan med fordel tages frem på bestemte "kontrollerede" tidspunkter (fx når der er 
en voksen til stede eller børnene leger i små grupper). 

Tablets der anvendes i læringssituationer renses før og efter brug med renseservietter, der er beregnet til 
til rengøring af mobiltelefoner og skærme. 

 

Håndhygiejne  
Der skal fortsat være fokus på rutiner omkring god håndhygiejne, for eksempel ved ankomst til dagtilbud-
det, mellem forskellige aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder eller engangs-
lommetørklæde. Rutinerne er rettet mod voksne og børn. I forbindelse med hyppig håndvask er det vigtigt, 
at der er fokus på skånsom og plejende håndvask, så der ikke udvikles håndeksem.  

Håndtering af risikogrupper  
Disse forhold ændrer sig hele tiden. I skal derfor løbende orientere jer på https://nogetathavedeti.dk  

Ved børn og forældre i risikogruppe kan man orientere sig i den generelle liste over personer i øget risiko 
på https://www.sst.dk/corona/Personer%20i%20oeget%20risiko  

Tegn på sygdom  
Børn og voksne (medarbejdere, forældre m.v.), som møder op i landsbyordningen, skal være raske. Børn og 
voksne med symptomer på COVID-19 skal hjem omgående og blive hjemme, indtil de har været symptomfri 
i 48 timer eller er blevet testet negativ for COVID-19.  

Organisering af hverdagen  
For landsbyordningen gælder, at stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling er udgangspunktet. Samling af 
børn på tværs af stuer mv. kan foregå, men bør begrænses. Samling af børn kan være i forbindelse med 
pædagogiske aktiviteter og lege, ved udendørsaktiviteter, ved overgangsaktiviteter, i ydertimer eller i ferie-
perioder. Landsbyordningen kan med fordel planlægge, så der er faste voksne tilknyttet stuer/grupper. Per-
sonalet kan dog skifte mellem stuer/grupper, hvis hensyn til børnenes trivsel og udvikling tilsiger det. Så 
mange aktiviteter som muligt tilrettelægges udenfor.  

Afstand  
I Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger fremgår, at der som udgangspunkt fortsat skal være 1 meters 
afstand mellem personer. I dagtilbud gælder det kontakt mellem forældre og medarbejdere ved aflevering 
og afhentning, ved forældresamtaler samt ved øvrig mødevirksomhed.  

https://nogetathavedeti.dk/
https://nogetathavedeti.dk/
https://www.sst.dk/corona/Personer%20i%20oeget%20risiko
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Hvad angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene i hverdagen, gælder den generelle 
anbefaling om 1 meters afstand ikke. Her skal der være ekstra fokus på anbefalinger om isolation ved syg-
dom samt høj rengørings- og hygiejnestandard, herunder håndhygiejne.  

Forældresamskabelse og aflevering/afhentning  
Planlæg hvordan der kommunikeres med forældre omkring de ændrede retningslinjer fra 1. august 2020. 
Så vidt det er muligt, anbefales det fortsat, at børnene afleveres uden for landsbyordningen, men det er 
tilladt for forældre at komme ind på legepladsen og inden for i landsbyordningen. Det er fortsat vigtigt at 
begrænse antallet, der afleverer og henter på samme tid, med henblik på at undgå mylder samt forebygge 
smittespredning ved at holde afstand og have god hygiejne. Det er en lokal vurdering hvor mange forældre, 
der kan aflevere eller afhente samtidigt, da det vil afhænge af lokale forhold.  

Fysiske møder, arrangementer og pauseafvikling  
Fysiske møder, arrangementer og pauseafvikling kan afvikles som normalt, så længe der tages højde for af-
stand, hygiejne og rengøring.  

 


	Symptomer på sygdom  Børn og voksne (medarbejdere, forældre m.v.), som møder op i skolen, skal være raske. Børn og voksne med symptomer på COVID-19 skal hjem omgående og blive hjemme, indtil de har været symptomfri i 48 timer eller er blevet testet ne...

