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Aabenraa, den 5. oktober 2020 
 
 
Kære alle elever (og forældre). 
 
 
Vi er godt i gang med skoleåret, et skoleår der allerede har været og også fortsat vil 
være præget af Covid19.  På Aabenraa Statsskole følger vi de til enhver tid udmeldte 
retningslinjer fra myndighederne.  
 
Til de af jer, der er bosiddende syd for grænsen: Der kan gælde andre regler i Tyskland 
end i Danmark, og I skal tage kontakt til de tyske myndigheder og egen læge i Tyskland 
med henblik på at følge de retningslinjer, der er gældende her i forhold til test, 
studietur/anerkendelsesværdige formål, karantæne osv. Skolen er gerne behjælpelig 
med at være afsender af et officielt brev, skulle I få brug for det i en konkret situation.   
 
I starten af september havde vi to smittede elever, og siden da er der heldigvis ikke 
konstateret nogen smittede på skolen. Det er vi rigtig glade for, og det skyldes 
blandt andet, at I har været gode til at tage situationen alvorligt ved at overholde de 
generelle råd om at holde afstand, sørge for god hygiejne og undgå fysisk kontakt.  
Skolen informerer om tilfælde af smitte på hjemmesiden.  
 
Det er fortsat vigtigt både at følge de generelle råd og skolens lokale regler om at 
holde til højre på gangene, følge ensretningen i kantinen, opholde jer ude eller i 
jeres klasselokale i pauserne, at undgå at gå med hinanden på kontoret og i kantinen 
samt at være grundige med opgaven som coronadukse i den uge, hvor I er sat på til 
at løse afspritningsopgaven. Der er tilstræbt faste klasselokaler i videst muligt 
omfang.  
 
Der er mange forskellige aktiviteter i skolens årsplan. Nogle aktiviteter er for enkelte 
klasser eller årgange, andre aktiviteter er for alle elever. Siden marts har vi fulgt 
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Sundhedsmyndighedernes og Undervisningsministeriets anbefalinger og 
retningslinjer, og har gennemført de aktiviteter vi har haft mulighed for, tilpasset 
andre aktiviteter efter Covid-retningslinjerne, og atter andre har vi aflyst. 
 
Erfaringer og evalueringer fra foråret viser, at det fysiske møde på skolen medfører 
den bedste trivsel og det bedste udbytte af undervisningen. 
  
For at give jer den mest lærerige og spændende uddannelse vil vi rigtig gerne 
gennemføre så mange aktiviteter som muligt, og derfor aflyser vi ikke aktiviteter før 
det er helt sikkert, at vi ikke kan eller må gennemføre. Det betyder på den anden 
side også, at nogle aktiviteter kan ske at blive aflyst eller ændret med kortere varsel 
end normalt.  
 
I det vedlagte bilag kan I se, hvilke regler og retningslinjer der lige nu er gældende i 
forbindelse med Covid19 forholdene på skolen. De kan selvfølgelig ændre sig i takt 
med myndighedernes udmeldinger.  
 
Jeg håber, at I finder svar på de fleste spørgsmål vedrørende skolens håndtering af 
Covid19 situationen i bilaget. I tvivlstilfælde er I velkommen til at kontakte skolen.  
 
Til sidst vil jeg ønske jer en rigtig god efterårsferie. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Lone Mailandt-Poulsen, rektor 
 
 
PS: Se de næste sider med ”praktiske” oplysninger om covid19, virtuel undervisning 
osv.  
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Oversigt over hvordan skolens regler pr. 1. oktober er i forbindelse med håndtering af 
Covid19: 
 
Retningslinjerne til skolens elever er baseret på Sundhedsmyndighedernes1 og 
Undervisningsministeriets seneste udmeldinger og anbefalinger. Myndighedernes 
anbefalinger og retningslinjer kan ændre sig med kort varsel, hvilket vil medføre 
ændringer i skoles regler. Hvis du er i tvivl, skal du altid kontakte din egen læge.  
 
 
Du må ikke møde i skole, hvis 

- du har symptomer, der kan give mistanke om Covid19 
- du er testet positiv for Covid19 
- du er nær kontakt til en Covid19 smittet og endnu ikke er blevet testet 

 
Hvis du får symptomer i skoletiden 

- skal du gå i selvisolation, og kontakte din egen læge med henblik på 
vurdering og eventuel henvisning til test. 

 
Du må komme tilbage i skole 

- ved negativt testresultat: når du er symptomfri  
- ved positivt testresultat: 48 timer efter symptomerne er ophørt. Du skal ikke 

testes negativ for at komme tilbage i skole igen, da testen kan vise positivt 
resultat pga. inaktiv virus, selvom du ikke længere smitter.  
 
 

Kontakt til skolen hvis du er Covid19 positiv 
Skolen får ikke besked fra myndighederne, når en elev eller ansat er smittet med 
Covid19. For at begrænse smittespredningen er det derfor vigtigt, at du selv 
kontakter skolen: 
 

 
1 https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-
Smitteopsporing-af-naere-
kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75 
 
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-
dagtilbud-mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skoler-
mm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337 
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Hverdage mellem kl. 7.45 og 15.30:   7462 2311 (skolens hovednummer) 
Hverdage efter kl. 15.00 samt weekender:  5119 2759 (rektors mobilnummer) 
 
Det er en god hjælp til opsporing af nære kontakter og i forbindelse med orientering 
af elever og ansatte, hvis du som smittet giver samtykke til, at skolen må oplyse din 
identitet. Skolen kan ikke kræve af dig, at du giver dette samtykke.  
 
Hjemsendelse af elever til test hvis en elev er Covid19 positiv 
Pr. 17. september anbefaler Sundhedsstyrelsen, at hele klasser på 
ungdomsuddannelser ikke hjemsendes til test, da man forventer at unge på jeres 
alder overholder retningslinjerne.  
 
Hvis en elev er smittet, vil skolen i samarbejde med den smittede identificere og 
orientere den smittede elevs nære kontakter på skolen. Det er alene de nære 
kontakter, som skal undlade at møde i skole, lade sig teste og afvente testresultat. 
Resten af klassen/holdet fortsætter fremmøde på skolen som normalt.  
 
 
Dine nære kontakter er 

- personer, som du bor sammen med 
- personer, som du har haft direkte fysisk kontakt med (fx kram)  
- personer, som du har haft tæt ansigt-til-ansigt kontakt med (1 meter eller 

mindre) i mere end 15 minutter. 
 

Når du skal opspore og informere dine nære kontakter, skal du opspore de 
mennesker, du har haft nær kontakt med fra 48 timer før du fik symptomerne (til 48 
timer efter symptomerne ophørte). 
 
Klassekammerater og lærere, som du ikke har været tæt på (1 meters afstand eller 
mindre) i mere end 15 minutter eller har krammet, er ikke nære kontakter, og de vil 
som udgangspunkt ikke skulle testes, hvis du er smittet med Covid19.  
 
 
Hvis du er nær kontakt til en Covid19 smittet 
- skal du henvises til to tests. 
 
Dag O er den dag, du sidst har været i kontakt med den smittede  
Tidligst dag 4 skal du lade dig teste 1. gang 
Tidligst dag 6 skal du lade dig teste 2. gang 
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Hvis resultatet af test 1 er negativt, må du møde i skole igen. Du skal dog stadig have 
foretaget test 2.  
 
Nødundervisning, når du er hjemme på grund af Covid19 
Hvis du er smittet med Covid19/har symptomer/afventer testresultat har du 
mulighed at deltage i nødundervisning. Du skal selv give alle dine lærere besked via 
TEAMS tidligst muligt og senest kl. 8.00 om, at du gerne vil følge med virtuelt.  
Læreren vil sørge for at du er med i modulet - på den ene eller den anden måde. Du 
kan ikke altid regne med, at du kan få nødundervisning helt parallelt med det 
tidspunkt modulet foregår på Statsskolen. Det vil altid afhænge af om din lærer kan 
nå at iværksætte meningsfuld undervisning med kort varsel og/eller om det stof der 
arbejdes med i klassen kan omsættes til at være velegnet til at du arbejder med det 
hjemme. Nogle gange kan du deltage direkte via kamera og mikrofon, andre gange 
vil din lærer bede dig lave en opgave. Hvis du er studieaktiv, det vil sige følger 
modulet/løser den stillede opgave vil dine lærere registrere dig tilstede i modulet. 
Hvis du er hjemme med ikke-Covid19-relateret sygdom, kan du også være med 
virtuelt og uden fravær – men kun hvis der i forvejen er planlagt virtuel undervisning i 
modulet.  
Du skal være opmærksom på, at det er din egen forpligtelse at følge med i det der 
tilbydes, og husk at læringsudbyttet ved at være til den fysiske undervisning er 
større end hjemmefra. 
 
 
Hvis en lærer er fraværende på grund af Covid19 
- kan du og din klasse nogle gange have virtuel undervisning i lærerens modul. Det 
sker hvis læreren har symptomer eller afventer testsvar (men ikke er syg), hvor 
læreren sidder derhjemme og fjernunderviser. Hvis modulet ikke kan afvikles på 
dagen – enten som virtuel undervisning eller som et arbejd-selv modul, vil det blive 
afholdt på et senere tidspunkt. Det kender du fra andre situationer, hvor et modul 
bliver aflyst.  
 
Virtuel undervisning uden Covid19 relateret fravær blandt lærere/elever 
En gang imellem vil du kunne opleve ikke at skulle møde i skole, men have en 
virtuel skoledag. Det kan for eksempel ske en dag, hvor alle lokaler er optagede til 
andre formål på skolen som følge af håndtering af Covid19 hensyn (for eksempel 
mange gæster i forbindelse med folkeskolernes brobygning) eller hvis alle elever i 
en klasse kun har et enkelt modul en dag.  
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