
Kære elev på Holstebro Gymnasium og HF  
 

Som det tidligere er blevet meddelt så vil der fra mandag den 20. april 2020 igen være 
undervisning på skolen med fysisk fremmøde.  
 

Den fysiske fremmøde gælder indtil videre kun for afgangsklasser. Sundhedsstyrelsen har 
opstillet en række retningslinjer og disse opdateres løbende og vi vil derfor kraftigt 
opfordre til at følge med på www.sst.dk.  
 

Med udgangspunkt i disse retningslinjer som de kendes p.t. har vi på skolen udarbejdet en 
plan for afvikling af undervisningen på skolen herunder ankomst til og ophold på skolen. 
Dette sker med henblik på at begrænse udbredelsen af smitte med COVID-19.   
 
Følgende vil være gældende fra mandag den 20. april og indtil andet meddeles.  
 

 Ankomst til skolen: Kun cykelparkeringen udenfor kan anvendes. Cykelkælderen 
vil være lukket.   

 

 Indgang: Benyt indgangen ved laboratorierne. Kom gerne i god tid så 
nedennævnte procedure kan gennemføres.   

 

Alle elever vasker hænder med vand og flydende sæbe.  Korrekt udført håndvask 
tager ca. 45-60 sekunder. Sundhedsstyrelsen har udgivet flere film og vejledninger, 
som illustrerer korrekt håndvask. Se i øvrigt anvisninger når du kommer på skolen.   

                               

            For at sikre god håndhygiejne skal alle vaske hænder i løbet af dagen når  
          hænderne er synligt snavsede, i faste intervaller og som minimum hver anden time,  
          efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host /nys i  
          hænder eller engangslommetørklæder.    
 
          På skolen vil være opstillet et antal stationer med håndsprit som kan anvendes som  
          supplement til håndvask eller hvor håndvask ikke er muligt. Brug af håndsprit  
          forebygger kun smitte, hvis hænderne er synligt rene og tørre.  
 
          Rengøring: I denne periode har alle klasser og elever faste pladser – ofte vil elever  
          være fordelt på 3 lokaler af hensyn til krav om afstand. (Se udsendt oversigt).  
          Endvidere vil de enkelte klasser få tildelt faste toiletter med henblik på minimering  
          af smitterisikoen. Borde, kontaktflader, toiletter m.m. rengøres og desinficeres i  
          i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger 2 gange dagligt. Da alle har faste 
          pladser i klasselokalet vil elevborde blive desinficeret 1 gang dagligt.   
 
          Benyt kun din egen medbragte pc og vi opfordrer til regelmæssig rengøring af 
          tastaturet m.m. 
 
          Afstand: I klassen vil bordene være placeret med afstand. Når du bevæger dig  
          rundt på skolen så vær opmærksom på at holde afstand. Vi opfordrer til kun at  
          færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.  
 

http://www.sst.dk/


           
        Mad og pauser: Det vil i denne periode ikke være muligt at benytte fællesområderne.  
        Skolens kantine vil være lukket. Mad/frokost skal spises på den faste plads i klasse- 
        lokalet. Ophold i pauser skal ligeledes være i klassen eller udendørs. Vi erindrer igen  
        om det vigtige i at holde afstand og opfordrer i øvrigt til at opholde sig mest muligt  
        udendørs.   
 
        Undervisning: Som nævnt foregår undervisningen i faste lokaler/faste pladser. 
        Idræt afvikles udendørs. Omklædning sker i boldhal samt gymnastiksale efter  
        nærmere anvisning. Det vil ikke være muligt at benytte omklædningsrum samt  
        baderum.   
             
 
En kort vejledning med håb om at vi ved fælles hjælp kan få tingene til at fungere. 
Velkommen tilbage til skolen.  
 

Instruks om sygdom – se andet dokument 


