
 

 

Brøderup, fredag den 15. maj 2020 

Kære forældre og pårørende  

Her kommer information om genåbningen af skolen og de retningslinjer, som vi på baggrund af 
myndighedernes retningslinjer har valgt at opstille. Retningslinjerne kom først torsdag eftermiddag, 
så det er på det yderste, at vi kan nå at blive klar til genåbningen på mandag. 
 

Skolens personale og ledelse vil i genåbningen stå meget fast i forventningen om, at eleverne 
overholder de beskrevne retningslinjer. Skolens øvrige regler gælder naturligvis fortsat. Bevidste 
brud på anvisningerne og elevernes mulige udfordringer af skolens praksis vil blive taget særdeles 
alvorligt med mulighed for kontakt til hjemmet og hjemsendelse. Vi driver skole på et fundament af 
tillid til eleverne og en tro på den tryghed, som efterlevelse af myndighedernes retningslinjer giver. 
Her er personale, elever og forældre sammen med hele samfundet i samme båd. Vi forventer, at I 
som forældre tager denne samtale med jeres unge mennesker, før i kører mod Brøderup på mandag. 

Vi har vedhæftet filer med: 
 BUVM/Sundhedsstyrelsens nærmere retningslinjer for genåbningen 
 Skolens ”Beredskabsplan COVID-19” med regler for isolation og hjemtagelse af elever 
 Vejledning til ankomstdagen med plan og program 

Online forældremøde fredag den 15. maj kl. 12.30 
Husk det orienterende forældremøde, hvor elever og personalet også er med.  
På forældremødet vil vi orientere om genåbningen ud fra oplysningerne i dette brev. Det vil være 
muligt at stille uddybende spørgsmål undervejs sidst i mødet via en skriftlig spørgsmål-svar-funktion. 
Eleverne deltager i mødet via teams, som de plejer, og forældre deltager her: Link til onlinemødet 

Skolen genåbner på mandag den 18. maj med ankomst kl. 15.00-17.15 
• Kun raske elever, der ikke har været i tæt kontakt med COVID-19 smittede indenfor 14 dage 

• Eleverne har fri på dagen frem til ankomst 

• Eleverne bliver inddelt i nye familiegrupper på højst 8 elever 

Ankomst, weekender og pakkeliste 
• Vi skal anbefale, at eleverne bliver kørt til skolen for at aflaste den offentlige transport 

o Se vejledning til ankomstdagen – eleverne skal opholde sig på eget værelse eller i den 
nye familiegruppe fra ankomst til kl. 17.30, hvor der er møde i familiegruppen 

o Forældre og pårørende må ikke komme ind på skolen og/eller på skolens område 
o Ved aflevering må man holde som beskrevet i vejledningen og tage afsked i bilen 
o Eleven benytter håndsprit ved den tildelte indgang 

• Privatheste ankommer efter aftale med Kattrin eller John 

• Vi skal opfordre eleverne til at blive på skolen i alle weekender, vi ved dog også, at det for en 
del vil være nødvendigt at komme hjem i én eller flere weekender 

o Der er weekendtilmelding via ny funktion på Viggo senest tirsdag morgen kl. 8.30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTYyMWE4YmUtMGRiZS00MDU1LWJkZWUtZTU0ZDJkNDg5YzRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222e0360b1-3aae-41c0-86be-1cd03f98185d%22%2c%22Oid%22%3a%22b2a9a32d-2f57-4df8-ba53-c2c56686ab2e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


 

 

• Skolen stiller håndsæbe til rådighed på toilet/håndvaske og håndsprit ved indgangsdøre, 
hallen, gymnastiksal og spisestue 

• Pakkeliste: Vi anbefaler, at eleven (ud over det de plejer at have med) medbringer: 
personlige hygiejne- og værnemidler som fx: termometer, fed håndlotion, mild sæbe/shampoo, 
gummihandsker, håndsprit, mobiltelefon desinfektionsmiddel, ekstra håndklæde og nok rent tøj 
til at skifte med. Husk: drikkedunk, krus, service, cykel, sovepose og liggeunderlag! 

Den nye hverdag på skolen 
• Sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer er fortsat gældende: 

 

 
 

o Håndvask og sekundært håndsprit benyttes ved skift af situation/lokale 
o Hoste-etikette skal overholdes 
o Afstandskrav på mindst 1 meter er gældende – 2 meter i særlige situationer 
o Øget fokus på daglig rengøring og ekstra rengøring af kontaktflader 
o Undgå store forsamlinger – som skole må vi dog gerne være mange sammen 

• Eleven må ikke forlade skolens område uden aftale med personalet 

• Ture til Fakta o.l. er ikke tilladt – Balders er åben 

• Elevernes tekøkkener er lukkede 
 

Elevernes ophold deles mellem familiegruppen, skoletid og fritid. 
• Før og efter skift i aktiviteter vasker eleven hænder på eget toilet eller benytter håndsprit 

• Der indføres ny dagsplan med mere tid til rengøring, personlig hygiejne og pauser 

Familiegruppe, værelser og lukkede zoner på gangene 
• Eleverne inddeles i nye familiegrupper baseret på værelserne og med en lærer tilknyttet 

o Eleverne i familiegruppen må gerne være i kontakt på under 1 meter, når der er aktivitet 
i familiegruppen og ved ophold på familiegruppens værelser 

o Eleverne spiser sammen i familiegrupperne 

• Elevener har fortsat også deres ”gamle” kontaktlærer 

• Elevgangene er lukkede 
o Det er kun elever fra familiegruppen, der må besøge hinanden på værelserne 
o Gangene / bo-sektioner er inddelt i zoner, hvor kun elever, der bor der, må komme 
o Eleverne benytter den indgang, der er tilknyttet deres værelse/zone 
o Eleverne må KUN benytte deres eget toilet og baderum 
o Eleverne går på eget toilet i pauser og mellem aktiviteter og vasker hænder 



 

 

Skoletid og dukse 
• Eleven har vasket hænder, inden undervisningen starter 

• Fællestimer, morgen- og aftensang foregår i hallen på faste pladser - med 2 meters afstand 

• I skoletiden deltager eleven på de normale hold 
o Undervisningslokalerne er indrettet efter afstandskravene på 1 m (2m til læreren) 
o Undervisningen er tilpasset retningslinjerne alt efter fagets mål og indhold 

• Der etableres dukseordning på alle hold med opgaver som: 
o rengøring af overflader og udluftning efter undervisningen 
o at hente mellemmåltider: formiddagsbolle og eftermiddagsfrugt 

Fritid 
• Afstandskravet på 1 meter overholdes 

• I lokaler må der ikke opholde sig flere, end lokalet er angivet til 

• I fritiden må eleven være på familiegruppens værelser og på fællesområder inde og udendørs 
uden direkte opsyn af personalet – der er tilsyn og ”vagter”, som vi plejer 

o Hallen må benyttes til aktiviteter uden kropskontakt som fx badminton 
o Faglokaler og Trim er lukkede 
o Udeområderne må benyttes til aktiviteter også med nogen kontakt som fx fodbold, 

med ekstra fokus på hygiejne før og efter 
o Der holdes til højre på gangene, og afstandskrav på 1 meter overholdes inde og ude 

Hovedmåltiderne 
• Familiegrupperne spiser ved samme bord - fordelt på spisestuen og gymnastiksalen 

• Maden er fadanrettet til bordet, der kan hentes mere mad i køkkenet (kun af 1’eren) 

• Madvarer, der har været inde på bordet, må ikke genanvendes 

Køkkentjanser og IP 
• Gennemføres under normale hygiejnekrav med håndvask før og efter 

• Organiseres i familiegrupperne 

• Afstandskrav på 1 meter overholdes 

Rengøring på områder og værelser 
• Gennemføres som normalt om morgenen 

• Organiseres i familiegrupperne 

• Ekstra vask af berøringsflader efter aftensmad 
 
Vi glæder os til, at vi ses igen. 

Med venlig hilsen 

 
Kasper Luffe 
forstander 
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