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Coronaretningslinjer gældende for Farsø 

Efterskole  

 

 

Retningslinjer for transport til og fra Farsø Efterskole: 

● Eleverne må benytte offentlig transport 

● Eleverne må blive leveret og afhentet på skolen i private biler, hvis der køres sammen 

skal afstandskravene på min. 1 meter overholdes. 

● Forældre / chaufføren må ikke følge med eleven ind på skolen. Skal der bruges et toilet, 

skal toilettet ved skolens hovedindgang benyttes (det overfor kontoret) 

 

Retningslinjer for elevers samvær: 

1. Hvad må elever i familiegruppen:  

● De må være tættere sammen end en meters afstand. 

● De må være på hinandens værelser, men vi opfordre til at det begrænses. 

● De må sove sammen 2 og 2 på værelserne. 

● De må spise sammen. 

● De må sidde sammen, når vi synger. 

● De skal bruge deres eget toilet i familien. 

● De må i det hele taget gøre alt det vi plejer at måtte i samværet på FE. 
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2. Kærestepar 

På kontoret opdateres liste som deles med alle på de kærestepar som der bliver.  

Denne registrering tjener 2 formål: Dels ved familielærerne hvem der skal have en ekstra 

ansvarlighedssnak med og hvem der skal rykke sengen fra værelses- kammeratens, dels for det 

tilfælde at vi skal have styr på en evt. smittekæde. Kærestepar må ikke besøge hinanden i 

husene/på gangene. 

 

1. Retningslinjer for kærestepar som ikke bor i samme familiegruppe: 

• Eleverne må være kæreste, men ikke besøge hinandens gange/huse. 

• De som har en kæreste må ikke sove i dobbeltseng med deres respektive 

værelseskammerater. 

• Kæresterne skal i det hele tagetvære mindre tætte med resten af deres familiegruppe 

end de øvrige, - og de skal tage en ekstra forholdsregel for dem selv, fordi de udgør en 

ekstra risiko for at bringe en evt. smitte rundt. 

 

Hvad må elever, som ikke er i familiegruppe med hinanden:  

● De må deltage i alle planlagte lærerstyrede aktiviteter. 

● De må på fællesområderne være sammen med elever fra andre familiegrupper, når de 

overholder 1 meters afstandskravene. 

● De må f.eks. spille pool, bordfodbold, brætspil, playstation. Eleverne skal vaske eller 

spritte hænder før og efter brug. I Motionsrummet skal de benyttede maskiner 

afsprittes. 

 

2. Hvad må eleverne ikke, når de ikke er i familiegruppe: 

● Elever må ikke besøge hinanden på gangene og i husene. 

● Elever må ikke dele /berøre deres egne eller andres ejendele med nogen udenfor 

familiegruppen det gælder også telefoner, computer. 

● Eleverne må ikke opholde sig tæt i Snerlens sofaer, i praksis bliver den røde sofa fordelt 

i opholdsrummet, fordi den forbindes med tæt hygge. Sofaerne må ikke flyttes. 
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Retningslinjer for boglig undervisning 

● Afstand fra lærer, der laver “tavleundervisning”, til eleverne er 2 meter. 

● Skal en elev have hjælp foregår det ved, at lærer og elev har ansigt i samme retning - og 

såvidt muligt med afstandskrav på 1 m og så kortvarigt som muligt. 

● Når en lektion er slut, rengøres lærerens bord og stol af læreren. 

● Eleverne bliver normalt i samme klasseværelse og sidder ved samme bord i begge 

undervisningslektioner i løbet af dagen.  

● Skifter eleverne plads i løbet af dagen - i løbet af undervisningen - rengøres bordplade og 

stol med vand og sæbe inden lokalet forlades. 

● Elevcomputer og taske skal blive i undervisningslokalet, medmindre det medbringes til eget 

værelse. 

Retningslinjer for valgfags- og linjefagsundervisningen: 

Hvad er muligt: 

Alle valgfagsaktiviteter er tilladt når: 

● Der skal opretholdes en meters afstand imellem elever, når de deltager i aktivitet, når 

der ses bort fra kortvarig passage af hinanden. 

● De deltagende skal forinden og efter undervisningen vaske hænder. 

● Der kan være behov for at tilpasse reglerne for spillet eksempelvis at 

hovedstødsdueller og evt. infight ikke er tilladt. 

Retningslinjer for weekends: 

Hvordan fungerer det i weekenden: 

Som i hverdagen dvs.: 

● Der skal udnævnes elever som er afvaske fælles flader også i weekenden. 

● Rengøring gøres dagligt også i weekenden af værelser og fællesområder der benyttes. 
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● Eleverne sover kun sammen i familiegrupperne, også hvis de rykker sammen på andre 

værelser internt i familiegruppen eller evt. klasselokaler. Hvis klasselokaler benyttes 

skal alle flader rengøres grundigt jf. rengøringsplanen efter brug. 

● Aktiviteter gennemføres med udgangspunkt i Farsø Efterskole og vi sover her, i skolens 

telte, shelter som efterfølgende skal rengøres og afsprittes de steder, hvor der er 

berøring.  

● Rengøring, afvaskning af fællesområder der benyttes, madudlevering, aktiviteter der 

gennemføres i weekend skal leve op til de retningslinjer der fremgår her i dokumentet.  

● Aktiviteter er at sidestille med valgfag og linjefag. 

Retningslinjer for madudlevering 

Eleverne, køkkenmedarbejdere og tilsynslærer starter med at vaske hænder, når de møder ind i 

køkkenet. 

Eleverne, køkken køkkenmedarbejdere og tilsynslærer skal tage handsker på. (ligger i køkkenets 

rengøringsdepot) 

1. Morgen:  

● Buffet ved 3 udleveringssteder med tilsyn af køkken og morgentilsynet. 

● Ved kø, husk at holde mindst 1 meters afstand. 

 

2. Middag:  

● Buffet ved 3 udleveringssteder med tilsyn af køkken og morgentilsynet. 

 

3. Aften:  

● Buffet ved 3 udleveringssteder med tilsyn af aftentilsynet. 

 

4. Mellemmåltider:  

● Buffet ved 1 udleveringssted (om formiddagen har morgentilsynet tilsynet, om 

eftermiddagen er det SD eller AS som har tilsynet).  

● Eleverne spiser ved deres normale borde eller tager maden med udenfor. 



 

 
5 

Retningslinjer for afvaskningsholdet  

Eleverne udgår af undervisning mens rengøringen pågår. 

1. Aftørre efter morgenrengøringen: 

● Alle håndtag på skraldespande i affaldsdepotet. 

 

2. Aftørre med handsker og sæbevand efter hver pause (formiddagsmad, frokost, 

eftermiddag, aftensang): 

● Alle fælles-håndtag på skolen også indenfor og udenfor klasselokaler. 

● Alle fælles toiletbrætter. 

● Alle bordflader i pyramiden. 

Retningslinjer for køkkenet 

● Elever og køkkenmedarbejdere vasker hænder når de kommer i køkkenet.  

● Tag handsker på når der udleveres mad. 

● Alle borde, rulleborde, vandhaner, dispenser, håndvask vaskes af efter morgen-, middag-  

og aftensmad.  

● Håndtag til kølerum, dørhåndtag, håndtag til ovne, opvaskemaskine og kaffemaskine 

vaskes af efter middag- og aftensmad.  

● Alt bestik vaskes i opvaskemaskinen to gange  

○ første gang i opvaskebakker med små huller  

○ sorteres og sættes op i bestikbakker  

○ køres gennem opvaskemaskinen igen 

● Hold i øvrigt almindelig god køkkenhygiejne. 

○ herunder: risten i køkkenvaskene tømmes og alle vaskene skrubbes med stålsvamp 

og sæbe 

○ skraldespande tømmes 



 

 
6 

Køkkenelever skal hver dag have en ren t-shirt + engangsplastikforklæde udleveret. T-shirt 

afleveres efter hver vagt til vask. 

 

Køkkenet aflåses når det ikke bruges. 

Retningslinjer for køkkenet i weekender: 

Madudlevering og rengøring: som i hverdagen, bortset fra nedenstående reduktion af 

normalomfanget: 

● Der skal kun fejes efter middags- og aftensmad. Vask gulvet søndag eftermiddag. 

● Køkkenelever får udleveret engangsplasticforklæde (skiftes efter hvert måltid) Der skal ikke 

udleveres t-shirts, da det typisk er mange forskellige elever i køkkenet i løbet af 

weekenden.          

Retningslinjer for rengøring om morgenen. 

Værelset: 

● Udluftning i 10 min. 

● Rydde op (bord, gulv, vindueskarm)  

● Tør bordet af med vand og sæbe 

● Tør dørhåndtag - på begge sider - og skabslåger af med vand og sæbe 

● Rede seng 

● Feje gulv 

● Tømme skraldespand - husk at sætte pose i 

● Luk vinduet igen og sluk lyset 

Toilet og badeværelset (morgen og aften): 

● Tør vask af med vand og sæbe med en svamp efterfølgende en ny gul klud. 

● Tør dørhåndtage - på begge sider - af med vand og sæbe med den gule klud. 

● Rens toilettet med toiletrens og børste. 
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● Tør toilettet af med vand og sæbe med den gule klud. 

● Fej gulvet. 

● Vask gulvet. 

Retningslinjer for fælles rengøring om aftenen. 

● Den daglige rengøringsplan for området følges. 

Retningslinjer for håndvask og håndsprit: 

● Alle vasker hænder inden alle måltider, - også mellemmåltider. 

● Alle spritter/vasker hænder inden de træder ind i en ny bygning eller umiddelbart indenfor 

i Perlen. 

● Alle spritter hænder efter pause inden de går til undervisning. 

Retningslinjer ved mulig smitte med Covid-19: 

Der er værnemidler i depotet bag forstanderkontoret til medarbejdere som ønsker at tilse en 

elev som har symptomer på Covid-19. Disse skal benyttes. 

 

Nedenfor gennemgås 3 mulige scenarier: 

 

1. En elev vågner og føler sig skidt tilpas og har et eller flere symptomer på Covid-19 

Symptomer på Covid-19: hoste, muskelsmerter, lav feber, vejrtrækningsbesvær, ondt i 

halsen, hovedpine, diarre. 

 

● Eleven melder sig syg til sin værelseskammerat som giver besked om sygemelding til 

morgentilsynet ved morgenvandretur. 

● Eleven bliver på værelset (værelseskammeraten henter mad til dig) 

● Kontoret kontakter forældrene og aftaler afhentning. 

● Eleven skal hjem til test hurtigst muligt. 

https://docs.google.com/document/d/1jSd-h4TwPurHH6W1bi9hVWlDNpZgrJ1AdctJIZvAvbw/edit
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● Hele familiegruppen skal være ekstra opmærksomme på at holde afstand + håndvask, 

indtil der foreligger afklaring. 

 

2. Eleven bliver syg/får et eller flere symptomer på Covid-19 i løbet af dagen  

Symptomer på Covid-19: hoste,muskelsmerter, lav feber, vejrtrækningsbesvær, ondt i 

halsen, hovedpine, diarre.  

 

● Kontakt en medarbejder og meld dig syg.  

● Søg på værelset hurtigst muligt, og bliv der.  

(værelseskammeraten henter mad til dig indtil du bliver hentet af dine forældre) 

● Medarbejderen/kontoret kontakter forældre og aftaler afhentning. 

● Hvis kontoret er gået hjem tager medarbejderen selv kontakten til forældrene 

● Eleven skal hjem til test hurtigst muligt. 

● Hele familiegruppen skal være ekstra opmærksomme på at holde afstand + håndvask. 

 

3. Bliver du syg om natten og har brug for at komme i kontakt med nattevagten. 

● Ring til skolen 98 63 62 22 og tryk 1 for nattevagten  

 

Telefonnummer: 

Kontoret: 98 63 62 22, tast 1 for sekretær (Anne eller Charlotte) 

Hvis telefonen ikke besvares så prøv én af de andre valgmuligheder:  

(forstander, pædagogisk leder, køkken, tilsynslærer, nattetilsyn) 

 

Retningslinjer ved konstateret smitte med Covid-19: 

Forældrene skal kontakte forstander eller pædagogiske leder med det samme det måtte blive 

konstateret at en elev er smitte med Covid-19. 

 

Vi vil på Farsø Efterskole tage kontakt til sundsmyndighederne og aftale det videre forløb. Forløbet 

vil sandsynligvis være at: 
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At alle elever, som har været tæt på den pågældende elev som er konstateret smittet herunder 

eleverne i familiegruppen afhentes hurtigst muligt af forældrene. Eleverne må vende tilbage, når 

mistanke om smitte er udelukket ved test. 

 

Andre forhold: 

● Vi opfordrer eleverne til at medbringe personlige værnemidler, hvis de ønsker at bruge 

disse, samt håndsprit til brug på værelset. 

● Opfordring til at medbringe ekstra håndklæder og håndlotion. 

● Godt at medbringe egen våddragt og vådsko. 

● Regelbrud såsom f.eks. natterend vil vi se på med ekstra alvor da det øger risikoen for evt. 

smittespredning. 

 

Gennemgået og vedtaget på medarbejdermødet d. 10. og 11. august 2020 

 

 
Søren Dolmer 

Forstander 

24639370 


