Kære forældre
Vejledning gældende frem til den 7. februar 2021
Vi arbejder fortsat ud fra de gældende vejledninger som løbende opdateres til skolerne.
Feldballe Friskole og fritidsordning er lukket
Skole og fritidsordning er lukket frem til den 7. februar. Undtaget fra reglerne er elever, som
har behov for nødpasning og/eller elever som vurderes som særligt sårbare og derfor har
brug for at møde ind på skolen. Jvf min mail til alle forældre hhv tirsdag den 29. december
og onsdag den 30. december).
I forhold til nødpasning kontaktes skolens kontor på info@feldballe-friskole.dk som beskrevet
i de to mails.
I forhold til undervisning af sårbare eleverne på skolen vil forældre blive kontaktet af
klasselærerne, hvis det er deres vurdering at en elev har brug for at møde ind på skolen. I
forældre skal ligeledes kontakte jeres barns klasselærer, hvis I er bekymrede for jeres barns
trivsel i perioden med fjernundervisning.
Ved fremmøde på skolen
I forhold til de elever og forældre, der frem mod den 7. februar skal på skolen gælder:
Hygiejne
● Hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationen
○ ved ankomst til og afgang fra skolen
○ før spisning
○ efter toiletbesøg
○ efter host/nys i hænderne
● Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved
synlig snavs på hænder, efter toiletbesøg og før håndtering af madvarer.
● Ved problemer med eksem som følge af håndvask medbringes god håndcreme.
Mundbind
Vi følger de gældende retningslinjer om mundbind. Det betyder pt. at alle, der møder ind på
skolen, som IKKE er elever eller medarbejdere, skal bære mundbind indtil de sidder ned.
Ankomst til skolen:
ALLE skal ved ankomst til skolen vaske hænder eller spritte hænder når de kommer ind på
skolen.

Aflevering
Afkrydsningssedlerne hænger fortsat udendørs. Eleverne krydser sig ind her, går ind med
deres taske, vasker hænder og går i skolegården (medmindre vi er inde). I byggeperioden
sættes eleverne af, hvis muligt, ved Feldballe Hallen.
Afhentning
Eleverne afhentes i skolegården og krydser sig ud på listerne ved hovedindgangen. Hvis
eleverne er inde på grund af dårligt vejr ringes til skolen, som sender eleverne ud.
Instruks for håndtering af elever og personale med symptomer på COVID-19
hvis:
- de har symptomer,som giver mistanke om COVID-19
- de er testet positiv for ny coronavirus
- de har været nær kontakt til en smittet og endnu ikke er testet
Desuden skal børn/elever, der er nære kontakter,og som ikke bliver testet, have været
hjemme i 7 dage uden at udvikle symptomer,før de må komme i dagtilbud eller grundskole
igen
Skærpelse af reglerne for nære kontakter (gældende frem til den 7. februar)
●
●

●

Man er nær kontakt, hvis man har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx
i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.
Når man identificeres som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst muligt og
fastholdes indtil andet negative testsvar. Man skal fortsat have foretaget en test på
dag 4 og dag 6 efter, at man var sidst var i nær kontakt med en smittet person.
Nære kontakter til personer, der er konstateret smittet med en virusvariant som fx
B.1.1.7, må først ophæve selvisolation ved negativt testsvar på dag 14. Der skal
efter ophævelse af selvisolation være efterfølgende skærpet fokus på efterlevelse af
de generelle, smitteforebyggende anbefalinger. De nære kontakter får også foretaget
test dag 4 og dag 6 med henblik på at igangsætte kontaktopsporing ved positiv svar
på test.

●

De skærpede retningslinjer for nære kontakter gælder alle personer, som er nære
kontakter til en smittet person med COVID-19, indtil foreløbigt d. 7 februar 2021.

●

Symptomer på COVID-19
○ Typisk: feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af
smags- og lugtesans hos nogle ledsaget af stoppet næse eller løbenæse.
○ Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for
COVID-19.

○

Børn får som regel ingen eller kun milde symptomer, hvis de smittes. Men
hvis de udvikler symptomer, er symptomerne de samme som hos voksne.

●

Mistanke om COVID-19 eller sygdom i skolen
○ Elever med smitsom sygdom må ikke modtages i skolen.
○ Eleven, der får symptomer på COVID-19, skal hurtigst muligt hjem i
selvisolation.
○ Den syge skal holdes adskilt fra de øvrige elever, indtil de kan hentes eller
hjemsendes, og der skal rengøres på oplagte kontaktpunkter.
○ Det anbefales, at forældrene til barnet (eller eleven selv) kontakter egen læge
med henblik på vurdering af symptomer og henvisning til test.
○ Børn og elever med symptomer på COVID-19 skal holde sig isoleret, indtil de
skal testes.
○ Hvis eleven tester positiv skal hun/han blive hjemme indtil 48 timer efter, at
symptomerne er ophørt.
○ Hvis eleven tester negativ for COVID-19 kan hun/han komme tilbage til skole
når hun/han er blevet symptomfri.

●

Sygdom uden COVID-19 symptomer
○ Elever, der er syge, men uden at der er symptomer på covid-19, skal blive
hjemme, så længe de er syge, og må komme i skole igen, når de er raske.
Der er altså ikke krav om at man skal have været symptomfri i 48 timer i disse
tilfælde. Fx mavepine el opkast uden nogle af symptomerne på covid19. Helt
generelt er det dog en god tommelfingerregel, at man har et døgn hjemme,
hvor man føler sig helt rask, inden man kommer i skole igen.

●

Ved ét tilfælde af COVID-19 på skolen
○ Hvis ledelsen orienteres om, at en medarbejder eller elev er testet positiv for
COVID-19 orienteres øvrige medarbejdere og forældre om dette via
mailsystemet. Identiteten på den smittede oplyses kun, hvis der er givet
samtykke.
○ Den pågældende, der testes positiv, skal selvisolere sig hjemme.
○ Ledelsen afklarer, om eleven har opholdt sig i skolen:
■ indenfor 48 timer inden, symptomerne begyndte eller,
■ hvis personen ikke har haft symptomer, da indenfor 48 timer inden
testen blev taget
○ Det antages, at der i den pågældende periode er størst mulighed for
smittespredning.
○ Hvis barnet, den unge eller medarbejderen ikke har været på skolen i den
pågældende periode gøres ikke yderligere.

●

Skolens størrelse og organisering gør, at der ikke konsekvent kan opretholdes 1
meters afstand mellem eleverne. Derfor er der af sikkerhedshensyn og
forsigtighedsprincip valgt følgende fremgangsmåde fra Sundhedsstyrelsen:

1. Hjemsendelse af hele klassen som nære kontakter til den smittede
● Alle elever i samme klasse/gruppe med den smittede hjemsendes, og skal
følge programmet for nære kontakter med to test (jf. Sundhedsstyrelsens
Smitteopsporing af nære kontakter).
2. Opsporing af nære kontakter til den smittede udenfor klassen/gruppen
● Ledelsen samarbejder med forældrene til det smittede barn eller elev om at opspore
evt. andre kendte nære kontakter i dagtilbuddet/skolen ud over dem, de går i
klasse/gruppe med.
● Identificerede nære kontakter følger programmet for nære kontakter med
hjemsendelse og to test (jf. Sundhedsstyrelsens Smitteopsporing af nære kontakter).
● Nære kontakter må ikke mødes med andre uden for husstanden eller møde op igen i
dagtilbud/skolen, før de har én negativ test, eller har været hjemme i 7 dage, hvis
ikke de har fået foretaget en test (Børn under 12 år kan fritages for testning).
● Ved flere tilfælde af COVID-19 på skolen
Ved flere tilfælde af smitte med ny coronavirus i skolen (ud over nære kontakter eller
børn/elever/medarbejdere, der oplagt er smittet andetsteds, f.eks. i husstanden, eller
børn/elever fra samme stue/klasse) er der tale om et udbrud, og det bør afklares, om der er
sket større smittespredning. I den forbindelse skal det afgrænses, hvem der anses for at
være en del af udbruddet.
Afgrænsningen af et udbrud og evt. nedlukning vil være afhængig af, hvor stor
sandsynligheden for smittespredning er, hvilket blandt andet afhænger af de fysiske rammer
og hygiejnemæssige forhold, og hvor meget interaktion børn/elever/medarbejdere har med
hinanden. Det vil således bero på en konkret vurdering, og det kan f.eks. håndteres som
følger:
● Flere smittetilfælde fordelt på flere klasser på samme gang, men ellers ikke andre
steder på skolen. Her hjemsendes hele gangen.
● Flere smittetilfælde fordelt på flere klasser på forskellige gange i en samlet bygning
Her lukkes den pågældende bygning med flere smittetilfælde ned, men ikke resten af
skolen.
● Afgrænsningen bør omfatte den snævrest mulige kreds, der er fællesnævner for
tilfældene.
Såfremt der er konstateret flere smittede i forskellige klasser, og der ikke er nogen
sammenhæng mellem de enkelte tilfælde, anbefales det altid, at:

●

●

●

●

●

●

Grundskoler kontakter den kommunale sundhedstjeneste for rådgivning om
afgrænsning og den konkrete håndtering af udbruddet, herunder evt. lukning af
bestemte arealer (f.eks. en hel etage, flere klasser), bygninger eller hele institutionen.
Alle børn, elever og medarbejdere, der i det konkrete tilfælde anses som omfattet af
udbruddet, bør sendes hjem og testes én gang som led i en udbrudsefterforskning.
De identificerede nære kontakter følger programmet for to test af nære kontakter.
Med mindre andet meldes ud fra ledelsen, kan elever og medarbejdere møde op
igen efter én negativ test. Hvis børn ikke testes, må de møde op igen 7 dage efter
hjemsendelse. Ved udvikling af symptomer efter hjemsendelse må barnet møde op
igen 48 timer efter symptomfrihed. Den smittede anses herefter for at være smittefri,
og skal hermed ikke testes negativ for at komme tilbage igen. Testen kan nemlig i en
længere periode efter symptomophør være positiv pga. inaktiv virus, selv om man er
rask og ikke længere smitter.
Der skal efter tilbagevenden til skole være skærpet opmærksomhed fra både
institutionens samt forældrenes side på tegn på symptomer hos børn/medarbejdere.
Herudover sættes der også ind med en skærpet indsats på smitteforebyggende
tiltag.
Det anbefales endvidere, at den kommunale sundhedstjeneste vejleder skolen
nærmere om overholdelse og evt. skærpelse af hygiejnemæssige foranstaltninger.
Der kan f.eks. være behov for at indskærpe retningslinjer om håndhygiejne og
rengøring.
Det kan også overvejes at genindføre mindre klassestørrelser og 1 meters afstand
mellem børn i samme klasse, indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde.

● Smittede uden symptomer
Man regnes også for at være smittet, hvis man testes positiv for ny coronavirus, selvom man
ikke har symptomer. I sådanne tilfælde gælder følgende:
○ Den smittede uden symptomer skal blive hjemme i 7 dage, efter testen er
taget og anses herefter for at være smittefri.
○ Hvis den smittede undervejs i de 7 dage udvikler symptomer, skal den
pågældende blive hjemme indtil 48 timer efter, symptomerne er ophørt.

Aktivitet i skole, frikvarterer og fritidsordning
Udgangspunktet for aktivitet i både skole, frikvarterer og fritidsordning er de to klasser, der
udgør én gruppe. Det gælder både i skoledagen, frikvartererne og fritidsordningen.
Undtagelse gælder i ydertimerne i fritidsordningen og i tilfælde, hvor der er meget få fra egen
klasse. Her må der gerne leges på tværs af grupperne.
I skoledagen hedder det sig i vejledningen at børn og unge har et begrænset antal kontakter
og så vidt muligt holder minimum 1 meters afstand til andre. Dog kan man fra 1. august 2020
fravige den generelle anbefaling om at holde min 1 meters afstand i de tilfælde, hvor

fravigelsen er en forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for
undervisningen.
Pauser
Eleverne har tildelt bestemte områder, hvor de skal være i pauserne. Vi har heldigvis god
plads udendørs :-) I frikvarterene har eleverne følgende områder:
Toiletter og håndvask:
Eleverne fra de forskellige klasser, har tildelt bestemte håndvaske og toiletter.
Tøj
Vi kommer fortsat til at være meget ude og der skal meget til før vi går indenfor når vi er i
fritter. Så tjek vejrudsigten løbende og sørg for at børnene har tøj på som matcher vejret.

