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Retningslinjer pr. 26. oktober 2020

• Almindelig skoledrift fortsætter som fra 1. august 2020

• Alle elever skal deltage i undervisningen

• Styrkede krav om at bære mundbind / visir – det er den enkeltes ansvar at 
det sker. Følg skiltning på skolen.

• Isolation af personer med symptomer. Respekter skiltning (ved isolation) 

• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter

• Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer



Kun sammen kan vi fastholde åbningen af skolen 

Vi kan bedst holde skolen åben 
hvis vi fortsat kan minimere 
smitterisiko

Det er den enkeltes ansvar at 
overholde anvisningerne. 
Retningslinjerne er ikke for sjov!

Hvis det kikser – minder vi 
hinanden om det

Er der ”huller” vi har overset 
på skolen siger vi det straks 
direkte til LA eller LM

De der er ”ligeglade” eller 
gentagne gange ikke 
overholder anvisningerne kan 
ikke være på skolens område



Reduktion af smitterisiko 
• Vask hænder / sprit hænder når du ankommer på skolen

• Hyppig håndvask og som altid efter toiletbesøg eller hoste i hænderne 

• Sprit altid hænder når du går ind i spisesalen og gerne når du går ud

• Hold afstand og vis hensyn

• 1 meters afstand ved ophold i fællesområder, især til andre klasser – Husk mundbind

• Spis sammen din klasse ved det anviste bord – samme bord hver dag

• Ophold Jer sammen klassevis og ellers hold afstand hvis du er sammen med andre

• Mundbind / visir skal bæres indendørs på skolen når du er ude fra dit klasselokale / værelse – gælder overalt med undtagelse af 
situationer på næste side

• Formiddagskaffe/servering som hidtil – bringes ind i klassen hvor der må spises/drikkes

• Mundbind skal når de ikke er i brug opbevares i pose eller inderlomme – skal bortskaffes i skraldespand med låg



Aktiviteter; Hvordan
• ElevVærksted:  Påbud om mundbind

• Svømmehal: 10 af gangen kl. 18.10 + 18.15 + 18.20, mundbind når der ventes i forhallen samt til og fra 
omklædning. Man venter udenfor. Vagtlæreren noterer de elever der deltager.

• Bowling: max 5 på hver bane. 2 baner - 2 hold. Kl. 19-20 + 20-21. Der bæres mundbind ved ankomst, der 
findes sko og bowlingkugle med mundbind på hovedet. Når du er på banen må du tage mundbindet af.

• Ridning: 8 på hvert hold ( 1 bus) kl. 19-20. Nyt hold kl. 20-21 ( selvtransporterende) Mundbind?

• Madværksted: Påbud om mundbind? 

• Fitness: 15 i lokalet ad gangen. Mundbind – ikke nødvendigt.

• Sport i hallen : Mundbind hvis du er tilskuer, venter på sidelinjen.

• Baren: hver torsdag kl. 20-22 - kun hele klasser – Samme regler som på en bar 

• Fjernsynsstuer: Mundbind da fællesområde

• HK TEST: 7 af gangen + LM/INSTRUKTØRER. Minestrimmel sættes op. Mundbind påbud, når inde

• Rygeskur – Ikke rygere adgang forbudt Max. 10 ad gangen



Hvornår behøver jeg ikke at bære mundbind
• Når du er i dit undervisningslokale / Værksted / Idræt
• Som medarbejder når du er på dit kontor / I dit fælles kontorområde
• I Fitness når du træner
• I Hallen når du træner – hvis du er tilskuer skal mundbind bæres
• Når du sidder og spiser i spisesalen
• Når du opholder dig på dit værelse
• Når du bevæger dig / opholder dig udendørs



Tegn på sygdom
De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner 
almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion:

• Ondt i halsen
• Sygdomsfølelse
• Muskelsmerter
• Tør hoste
• Feber

Nogle kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre 
symptomer.



Tegn på sygdom
• Hvis du får symptomer hjemme; så bliv hjemme
• Hvis en elev eller en medarbejder får symptomer på sygdom, mens de 

er på skolen skal følgende ske:
- omgående selvisolation på eget værelse – kontakte skolen – souschef 
Lars Mogensen, Telefon 4047 4124
- tage hjem hurtigst muligt
- blive hjemme, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer
- straks kontakte egen læge for at afklare om der skal testes for Covid19

• Hvis en person, der har været på Asmildkloster, konstateres smittet 
med COVID-19, skal skolen informeres om det, med henblik på at de 
personer, den pågældende har været i nær kontakt med, informeres. 

• Nære kontakter skal selvisoleres og testes mindst en gang og blive 
hjemme indtil første negative test. 



Hvem er en nær kontakt ?

• En, person, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronovirus
• En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har 

fået påvist ny coronavirus. 
• En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter 

fra en person, der har fået påvist ny coronovirus
• En person der har haft tæt ”ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i 

mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået 
påvist ny coronovirus



Dette skal du have styr på!
• Anskaf dig mundbind eller visir – det er dit ansvar at anskaffe og bruge dette. Du kan bruge stofmundbind der 

er genanvendeligt eller engangsmundbind.
• Asmildkloster anskaffer et mindre lager hvor du evt. kan købe mundbind m.v. til kostprisen hos vagtlæreren.
• Gentagne overtrædelser af mundbindskrav vil medføre advarsel og evt. bortvisning
• Hvis du er syg eller har mistanke herom – bliv hjemme
• På dit værelse opholder sig alene dig og din værelseskammerat – Ingen andre. Dette gælder alle ugens 7 dage
• Opdager du en tom ”spritter” så giv køkken/rengøring/pedel besked herom 
• Brug gerne toilet og vask på eget værelse
• Skolens medarbejdere sørger for rengøring på fællesområder m.v.
• Elever sørger for rengøring på eget værelse og toilet – der er værelsescheck jf. den plan skolehjemmet udgiver.
• Du er velkommen til selv at gøre ekstra rent på din plads, hvis du ønsker dette

• Følg vejledninger rundt på skolen – spørg hvis du er i tvivl og gør det gerne



Kontakt

• Kontaktperson på Asmildkloster Landbrugsskole er souschef Lars 
Mogensen, som kan kontaktes på lm@asmildkloster.dk eller mobil 4047 
4124

• Lars Mogensen har kontakten til den lokale sundhedsstjeneste og 
håndterer også eventuelle pressehenvendelser

• Intern kommunikation til ansatte sker via Yammer

mailto:lm@asmildkloster.dk


Spørgsmål ?
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