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Baggrund 
Regeringen og sundhedsmyndighederne har som bekendt besluttet, at dagtilbud, skoler og SFO 
(0-5. klasse) samt specialklasser og – SFO og klub tilbud skal åbne stille og roligt op igen efter 
påske.  

Vi gør alt for at leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så vi minimerer risikoen for 
smitte så meget det overhovedet er muligt. 

Skanderborg kommune har lavet overordnede retningslinjer for genåbningen af skolerne. Her står 
der blandt andet, at skolerne skal åbne enten onsdag, torsdag eller fredag. Vi har valgt at åbne 
skolen fredag. Vi er kommunens største skole, og vi har brug for at forberede os bedst muligt med 
fokus på sikkerhed og tryghed. Fjernundervisningen forsætter til og med torsdag. 
 

 

Se de forskellige retningslinjerne her 

 

For at genåbningen bliver en god og tryg oplevelse for alle 
har Sundhedsstyrelsen indskærpet, at man skal være helt 
rask for at komme til dagtilbud/skole. Det betyder, at hvis 
man har symptomer på sygdom, også milde symptomer 
som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask. 

I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er 
gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må 
man komme i dagtilbud eller skole igen. 

 

Se i øvrigt:  
 

• Video i børnehøjde – sådan går vi i skole igen  
 

• Information til personale om genåbningen 
 

• Instruks for Håndtering af personale og børn med symptomer, der kunne være forenelige 
med COVID-19, på Mølleskolen – Bilag 1 

https://www.skanderborg.dk/corona-noedberedskab-i-skanderborg-kommune/sundhedsplejen-dagtilbud-og-skole/genaabning-af-dagplejen-daginstitutioner-skoler-og-sfoer
http://sst.23video.com/video/62044529/corona-nyt-sadan-gar-vi-i-skole
http://sst.23video.com/video/62044529/corona-nyt-sadan-gar-vi-i-skole


God hygiejne 
Sundhedsmyndighederne har udstukket nogle klare retningslinjer i forhold 
til god hygiejne.  

Legetøj skal rengøres ofte, og legetøj, som ikke kan rengøres, gemmer vi 
væk.  

Computere og tablets er ligeledes gemt væk. 

Børnene skal vaske hænder tit. Det første, man skal gøre, når man 
kommer til Mølleskolen, er at vaske hænder. Den enkelte klasse får tildelt 
flere håndvaske, og vi opstiller ekstra håndvaske i skolegården 

Vi opfordrer forældre til at snakke med jeres børn om god håndhygiejne 
og den nye hverdag i Mølleskolen, hvor vi bl.a.: 

• kommer til at være rigtig meget ude 
• vaske hænder tit 
• hvor alle desværre ikke kan lege med alle (men hvor de voksne 

laver grupper af børn) 
• hvor man ikke må have legetøj med 

Første skoledag fredag vil et hovedtema være instruktion i hygiejne og omgangsformer 

Video om håndvask i børnehøjde  

Håndbog om god hygiejne i institutioner 

Område og Lokaleplan 
Vi har lavet en helt ny lokaleplan, hvor udgangspunktet er at 
sprede børnene mest muligt ud på skolen. Hver klasse får 
tildelt to lokaler, med tilhørende vaske og toiletter. Hver 
klasse/årgang får egen indgang/udgang, og den enkelte 
årgang får tildelt eget udeområde. I klasserne bliver borde og 
stole stillet med min. 2 meters afstand.  

Der etableres garderober i og ved de nye lokaler. Hvis 
børnene har regntøj og lignende på deres ”gamle” garderobe, 
flytter vi det. 

Se de detaljerede oversigtskort i Bilag 2  

Mødetider 
Myndighederne anbefaler, at vi laver forskudte mødetider og pauser for at minimere 
smittespredning. Derfor møder årgangene ind efter følgende plan: 

 

• 0. og 1. årg.  
• Møder kl. 8.00 til 13.00 med pauser 9.20-9.50 + 11.20-11.40. SFO fra kl. 13.00. 

 
• 2.årg og 3. årg.  

• Møder kl. 8.15 til 13.00 med pauser 9.50-10.10 + 11.40-12.00. SFO fra kl. 13.00. 

Eksempel 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film-Den-usynlige-udfordring---en-film-om-boern-og-haandhygiejne
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F


 
•  

• 4.årg 
• Møder kl. 9.00 til 14.00 med pauser 10.10-10.30 + 12.00-12.20. Klub fra kl. 14.00. 

 
•  

• 5.årg.  
• Møder kl. 9.15 til 14.00 med pauser 10.30-10.50 + 12.20-12.40. Klub fra kl. 14.00. 

 
• Specialklasserne  

• Følger deres normale skema 
 

Forældrene må ikke komme ind på skolen, så derfor anbefaler vi, at de børn, der kan, selv 
transporterer sig i skole. Alternativt afleveres børnene uden for skolen. Det er selvfølgelig ok at 
forældrene til de mindste børn hjælper børnene med at finde hen til de nye indgange de første par 
dage efter genåbningen. Der vil være kendte voksne til at tage imod børnene. Se oversigtskort. 
De børn, som er visiteret til nødpasning i tidsrummet 6.30 til 7.30, møder ind i SFO 0.  
 

Bemanding på årgangene 
Alle klasser deles i to hold og er bemandet med kendte voksne hele skoledagen evt. suppleret 
med ekstra voksne. I opstartsperioden har vi prioriteret to voksne pr. klasse hele dagen for at 
skabe den nødvendige ro og tryghed for alle børn og voksne. Der er rigtig mange børn der har 
mulighed for at gå hjem efter endt skoledag. Det er en stor hjælp ift. at kunne lave en god 
bemanding. Tak for det! 

Plan for rengøring 
Vi arbejder med 2 rengøringshold. Hold 1 møder ind fra 00.45 til 11.30. Hold 2 møder ind fra kl. 
11.30 til 20.00. 

Begge rengøringshold arbejder i alle bygninger. Rengøringen foretages ud fra 
sundhedsmyndighedernes vejledning. 

Mølleskolen har anskaffet de nødvendige midler til god hygiejne; Rengøringsmidler, håndsæbe, 
sprit, servietter, m.m.  

Forplejning 
Madfærd har planer om at starte op mandag den 20/4 - men uden børn 
i køkkenet og kun med personlige madpakker til abonnenterne. Børn, 
der ikke har Madfærd, opfordres til at have madpakke med, der kan 
medbringes på ture ud af huset. Af hensyn til adfærd for god kontakt og 
hygiejne, vil vi opfordre jer til at tænke i nogle madpakkeløsninger, som 
børnene kan håndtere med mindst mulig voksenhjælp, og som ikke 
kræver køleskab, da disse lukkes ned for at minimere smitterisikoen. 

Udeliv og undervisning 
Det er et krav fra Regeringen og Sundhedsmyndighederne, at så meget af dagen som muligt 
kommer til at foregå udendørs. 

https://madfaerd.org/


Det betyder, at børnene skal have tøj på og tøj med til principielt at kunne være ude en hel dag. 
Husk skiftetøj, regntøj og solcreme etc. på de dage, hvor der kan være behov for det. 
Undervisningen foregår stadig under bekendtgørelsen om nødundervisning. Det betyder, at det 
bliver en anderledes skoledag, hvor vi ikke kan regne med, at alle fag vil komme i spil. Se 
bekendtgørelsen her: Bekendtgørelsen for nødundervisning 

Programmet for skoledagen vil fortsat fremgå af de enkelte klassers ugeplaner 

 

Vejledninger og infopakke 
Genåbningen af Mølleskolen følger vejledningen 
fra Sundhedsstyrelsen. Den kan I finde her: 
Vejledning Sundhedstyrelsen  Derudover har 
Skanderborg Kommunes samlet en infopakke 
med forskellige vejledninger om genåbningen, 
som I finder her: Infopakke 

 

En anderledes hverdag 
Særlige krav om plads, en hverdag på Mølleskolen i mindre grupper og fokus på hygiejne, betyder, 
at vi får en anderledes hverdag end før nedlukningen som følge af COVID-19. 

Omsorgen og opmærksomheden på børnene er der selvfølgelig ikke ændret på. Vi skal nok passe 
godt på jeres børn og sørge for spændende aktiviteter og gode oplevelser. Børnene har uden tvivl 
savnet hinanden og de voksne og vil måske have lyst til at kramme. Det er en god ide at tale med 
dem om derhjemme, at det desværre endnu ikke er en god ide. Mon ikke vi alle bliver gode til at 
vise savnet på nye måder. 

Vi vil også godt opfordre til, at vi alle i denne tid passer ekstra godt på hinanden og stoler på, at 
andre gør det samme. 

Og så er vi glade for at genåbningen sker på den helt rigtige årstid – foråret! 

 

På gensyn! 

Ledelsen på Mølleskolen 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213535
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-skoler
https://www.skanderborg.dk/corona-noedberedskab-i-skanderborg-kommune/sundhedsplejen-dagtilbud-og-skole/genaabning-af-dagplejen-daginstitutioner-skoler-og-sfoer
https://www.skanderborg.dk/corona-noedberedskab-i-skanderborg-kommune/sundhedsplejen-dagtilbud-og-skole/genaabning-af-dagplejen-daginstitutioner-skoler-og-sfoer


Bilag 1 - Håndtering af personale og børn med symptomer, der kunne 
være forenelige med COVID-19, på Mølleskolen 
 
 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet følgende instruks "Til dig, der har tegn på sygdom"  
  
 
Symptomer på COVID-19 er: 
• Hoste 
• Feber 
• Ondt i halsen 
• Muskelsmerter 
• Vejtrækningsbesvær 
• Hovedpine 

  
Instruks for personale på Mølleskolen 
Er du hjemme og oplever du symptomer, der kunne være forenelige med COVID-19, så skal du 
sygemelde dig ved til din afdelingsleder. 
Er du på job og mærker symptomer, skal du kontakte ledelsen/ kontoret straks og herefter tage 
hjem. 
Du skal blive hjemme til du har været symptomfri i 48 timer. 
Hvis du er konstateret smittet med COVID-19, skal skolen informeres med henblik på information 
af de personer, du har været i nær kontakt med. Læs Sundhedsstyrelsens "Information vedr. 
håndtering af nære kontakter…" 
Hvis et barn på skolen oplever symptomer, skal du straks ringe til forældrene og bede dem hente 
barnet. 
Bliver du kontaktet af et barns forældre vedr. symptomer på sygdom skal du registrere fraværet og 
være opmærksom på, at der går minimum 48 timer inden barnet er tilbage. 
Bliver du kontaktet vedr. et barn smittet med COVID-19, skal du orientere din afdelingsleder, som i 
dialog med teamet vil handle herpå. Registrer desuden fravær. 
  
Instruks til forældre på Mølleskolen 
Hvis dit barn oplever symptomer, der kunne være forenelige med COVID-19, må det ikke komme i 
skole og skal blive hjemme indtil 48 timer efter symptomer på sygdom. 
Du skal give dit barns lærere besked, hvis dit barn er syg. 
Hvis dit barn er konstateret smittet med COVID-19, skal skolen informeres med henblik på 
information af de personer, dit barn har været i nær kontakt med. Læs Sundhedsstyrelsens 
"Information vedr. håndtering af nære kontakter…" 
  
Generel instruks: 
Nær kontakt 
De personer, der har været i nær kontakt med en person, der er konstateret smittet med COVID-
19, vil blive orienteret. 
Information foregår som udgangspunkt på Aula. 
Disse nære kontakter skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu 
højere grad følge de generelle råd om god hygiejne. De må som udgangspunkt gerne må møde op 
i skolen. 
  
 
 
 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Tegn-p%C3%A5-sygdom/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_sygdom_A4_print.ashx?la=da&hash=7C4E2D7030775629370284AB36A22199DCA539C4
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Informationsmateriale_N%C3%A6re-kontakter-til-COVID-19-smittede/SST-Covid-19-Kontakter.ashx?la=da&hash=2A4D9DC07327652962A4A9EC0AA2C93E4F0E3577
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Informationsmateriale_N%C3%A6re-kontakter-til-COVID-19-smittede/SST-Covid-19-Kontakter.ashx?la=da&hash=2A4D9DC07327652962A4A9EC0AA2C93E4F0E3577
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Informationsmateriale_N%C3%A6re-kontakter-til-COVID-19-smittede/SST-Covid-19-Kontakter.ashx?la=da&hash=2A4D9DC07327652962A4A9EC0AA2C93E4F0E3577


Hvis en i hustanden er påvist smittet med COVID-19  
Det anbefales, at personer med påvist COVID-19 i så høj grad som muligt isolerer sig i hjemmet 
væk fra andre i hustanden og ikke har fysisk kontakt med personer i hjemmet, jf. generelle råd "Til 
dig, der har tegn på sygdom"  
Hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19, skal man ikke komme i skole. 
Dette er en politisk beslutning 
 
Ledelsen på Mølleskolen 
 
 
 
 

Bilag 2 - Område og lokaleplan 
 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Tegn-p%C3%A5-sygdom/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_sygdom_A4_print.ashx?la=da&hash=7C4E2D7030775629370284AB36A22199DCA539C4
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Tegn-p%C3%A5-sygdom/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_sygdom_A4_print.ashx?la=da&hash=7C4E2D7030775629370284AB36A22199DCA539C4
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