5. august 2020
Information til elever angående gældende retningslinjer om Covid-19 pr. 1. august
Kære elever (og forældre).
Jeg ser frem til at byde jer velkommen til et nyt skoleår på Aabenraa Statsskole i uge 33.
Vi kan ifølge myndighedernes retningslinjer komme tættere på en hverdag, der ligner den vi har
været vant til inden Covid-19. Som I kan læse om i dette brev, er der dog stadig særlige forhold,
der gør sig gældende.
Hvis nogle af jer har besøgt et land, som myndighederne har frarådet ikke-nødvendige rejser til,
skal I blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. I skal kontakte skolen snarest muligt og give
meddelelse om dette.
Alle skolens klasser har så vidt muligt et fast klasselokale med et andet tilknyttet lokale eller
område/borde på gangen til at lave gruppearbejde i. Valgfagsundervisning,
laboratorieundervisning, hf-fagpakkeundervisning og idræt foregår i forskellige lokaler på
skolen, så lokaleskift vil forekomme i et vist omfang. Med den officielle udmelding om at
afstandskravet på 1 meters afstand kan fraviges i undervisningssituationen, må alle pladser i
lokalerne bruges.
Myndighedernes anbefalinger er at begrænse antallet af kontakter og at fortsætte med god
hygiejne. Når I møder i skole, skal I derfor være opmærksomme på at følge skiltningen på
skolen og overholde følgende:
•
•
•
•
•

•

•

Brug altid den indgang/udgang nærmest det klasselokale I skal være i, for eksempel når
I møder og når I tager hjem
Ved færden på fællesarealer skal I holde til højre og holde 1 meters afstand
Hvis der indgår sang/råb i undervisningen, skal I holde 2 meters afstand
Når der er pause mellem modulerne, foregår de i klasselokalerne eller udendørs
Skolen opfordrer til, at I i videst muligt omfang medbringer madpakker, så trafikken i
kantinen minimeres. Mad spises i klasselokalerne eller udenfor. Indtil videre er det derfor
ikke tilladt at spise ved bordene i kantinen
Da der kun er plads til to elever på skolens kontor ved skranken og to elever på kontoret
til betaling af for eksempel TI-Nspire, skal alene de elever, der har et ærinde på kontoret
gå derind. Lad derfor vennerne blive i skolegården eller i klasselokalet, og vent med at
gå ind til på kontoret til der er en ledig plads
For at sikre en god hygiejne skal I vaske hænder ofte og benytte jer af den opstillede
håndsprit ved ankomst, lokaleskift, toiletbesøg og i forbindelse med spisning etc.
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Hvordan forholder man sig som elev, hvis man har mistanke om eller bliver syg med
COVID-19?
Af hensyn til smitterisikoen må man ikke møde på skolen, før der foreligger en negativ test. I
tilfælde af positiv test må man først møde i skole 48 timer efter ophør af symptomer. Man
skal hurtigst muligt informere skolen om testens resultat.
Hvis man oplever at få symptomer i skoletiden, skal man hurtigst muligt tage hjem, også
hvis der er tale om milde symptomer. Symptomer kan være feber, hoste, ondt i halsen,
hovedpine, ømhed i muskler, tab af smag- og lugtesans, evt. ledsaget af stoppet næse eller
løbenæse. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID19 (Kilde: Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler m.m.)
Hvordan forholder man sig som elev, hvis man er/har en pårørende i risiko-gruppen?
Som elev skal man kontakte lægen for en vurdering af, hvorvidt man kan møde til
undervisning. Ved behov for fritagelse for at møde til fysisk undervisning skal der foreligge
skriftlig lægelig dokumentation. Eleven afholder udgiften til en eventuel lægeerklæring.
Skolen vil ved fritagelse etablere virtuel undervisning for eleven. Det er elevens ansvar at
dokumentere sin deltagelse i fjernundervisning og indhente eventuel undervisning, som
eleven ikke har kunnet deltage i på grund af den manglende fysiske tilstedeværelse.
Her til slut vil jeg gerne appellere til, at I overholder myndighedernes generelle og skolens
lokale retningslinjer. Det er vigtigt, at vi passer på hinanden og især de svage og sårbare i
samfundet. Jo flere smittede der kommer i samfundet, jo større er risikoen for at vi skal
sende alle eller nogle af skolens elever hjem. Dette vil vi meget gerne undgå. I foråret 2020
lukkede skolen ned i en lang periode og undervisningen blev virtuel. Trods de gevinster den
virtuelle undervisning kan have i nogle situationer og for nogle elever, er det fysiske møde
med skolen og kammeraterne at foretrække. På Aabenraa Statsskole tror vi på, at I får den
bedste uddannelse og gymnasietid ved at være til stede på skolen.
Husk også at skoletiden er tobaksfri fra det nye skoleår. Det betyder, at det ikke er tilladt at
ryge tobak, e-cigaretter eller tage snus i skoletiden.
Vi glæder os til at se jer alle sammen i næste uge.
Med venlig hilsen
Lone Mailandt-Poulsen, rektor
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