
 

 

   August 2020 

Beredskabsplan for elever på FGU Syd- og Midtfyn  

i forbindelse med COVID-19 

 

Fremmøde og fravær 

Gældende regler pr. 1.8.2020 der supplerer skolens ordensregler. 

 

Du skal møde til undervisningen på skolen  

✓ Alle elever skal som udgangspunkt møde fysisk op til undervisning på skolen.  
 

Hvis du vælger at blive hjemme uden lægens anvisning, vil du blive registreret som 

fraværende 

✓ Hvis du vælger at blive hjemme pga. COVID-19-situationen, bliver du registreret som fraværende.  

 

✓ Hvis du efter en rejse skal i 14 dages isolation, bliver du registreret som fraværende.  

 

• Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser til en lang række lande. Hvis du vælger at rejse 

til et af disse lande, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man går i 14 dages selvisolation efter 

hjemkomsten.  

 

• For ikke at udsætte de andre elever og lærere for unødvendig smitterisiko, må du ikke møde på 

skolen i 14 dage fra den dag, du er kommet hjem, hvis du har rejst imod Udenrigsministeriets 

anbefalinger. 

 

I disse særlige tilfælde kan elever stadig modtage fjernundervisning 

✓ Hvis du er i gruppen af personer med øget risiko for alvorlig sygdom ved smitte med COVID-19, kan du 
stadig modtage fjernundervisning.  
 

✓ Tal med din læge hvis du er i tvivl om du er i risikogruppen. 
 



 

 

✓ Hvis der har været smittetilfælde på skolen, bliver det vurderet, om du er en nær kontakt til den 

smittede.  

Er du det, kan du modtage fjernundervisning indtil du kan fremvise en negativ COVID-19 test.  

 

✓ Hvis du er blevet testet positiv for COVID-19. 

 

Du skal melde dig syg, hvis du har symptomer på sygdom 

✓ Vi anbefaler, at du hurtigst muligt bliver testet for COVID-19, så du/vi ved, hvordan du/vi skal forholde 

dig/os.  

Tal med din læge  

✓ Hvis du føler dig syg, skal du tage mundbind på. Når du tager fra skolen for at blive testet, skal du tage 

mundbind på. Skolen udleverer i den forbindelse mundbind til dig hos din kontaktlærer.  

 
 

1. Hygiejne og hold afstand 

✓ Ingen håndtryk og knus  

 

2. Host og nys i dit ærme eller i et lommetørklæde 

 

3. Vask hænder og/eller brug håndsprit ofte 

✓ Når du ankommer til skolen  
Når du skifter imellem forskellige aktiviteter og zoner  

✓ Før og efter, du spiser 

✓ Før du håndterer madvarer 

✓ Efter toiletbesøg 

✓ Efter du har hostet eller nyst i dine hænder, pudset næse osv.  

 

Vær stadig opmærksom på afstandskrav  

✓ Hold 1 meters afstand, hvis du er sammen med elever fra andre hold i undervisning eller andet 

✓ Hold 1 meters afstand, hvis du holder pause sammen med elever fra andre hold 

✓ Hold 2 meters afstand ved sang 

✓ Din lærer står med 2 meters afstand fra første række, når der undervises 
 



 

 

Når du er på dit hold, er der ikke længere krav om at holde 1 meters afstand til 

andre 

✓ Vær særligt opmærksom på hygiejne hele dagen. 

 

Bliv så vidt muligt i din zone, og brug kun den indgang og de toiletter, du har fået 

anvist. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte din kontaktlærer ved tvivl og spørgsmål. Vi 

skal passe rigtig godt på hinanden! 

 

Venlig hilsen 

 
Ene Wolfsberg 
Direktør 

 

 

 


