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Dagsorden 
 
1. Status Corona og åbning fase 2 af Lundevejsskolen 

1.1. Status kort regler, retningslinjer 

Pr.  1. august 2020 forsvinder reglen om nødundervisning. Alle elever skal 
herefter følge skolens almindelige fag. Under hensyntagen til 
nedenstående grundelementer om forebyggelse af smittespredning.  

Skolen fastholder at forældre afleverer og henter børn uden for på 
legepladsen. Dette for at undgå smitte. Forældre kan dog i særlige tilfælde 
komme på skolen efter aftale med lederen eller lærerne.   

Grundelementerne i forebyggelse af smittespredning, er i prioriteret 
rækkefølge er:   

1. Isolation af personer med symptomer, fx i eget hjem eller på sygehus.   

Bliv hjemme ved symptomer forligelige med Covid- 19, symptomerne er: 

• feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af 
smags- og lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af stoppet 
næse eller løbenæse. Ikke alle symptomer behøver at være til 
stede 

• Ved forløb med forværring kan der senere opstå åndenød 
herunder hurtig vejrtrækning.   

• Hvis der er tvivl, så bliv hjemme 
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• Vigtig: hos børn er symptomerne ofte milde og derfor kræves 
ekstra overvågenhed.  

• Hvis der opstår symptomer i løbe af skoledagen isoleres eleven, og 
kontaktflader som eleven har været i kontakt med sprittes af. 
Eleven ringes hjem. 

o Eleven bliver hjemme, indtil de har været symptomfri i 48 
timer. Det anbefales, at forældrene kontakter egen læge 
med henblik på testning. Hvis testen er positiv, skal 
forældrene kontakte skolen (Thomas eller klassens lærer). 

o Man regnes for at være smittet, hvis man testes positiv for 
COVID-19, selvom man ikke har symptomer. I sådanne 
tilfælde skal man blive hjemme i 7 dage, efter testen er 
taget og anses herefter for smittefri. Hvis man undervejs 
udvikler symptomer på COVID-19, skal man blive hjemme, 
indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.  

 
2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.   

For at sikre god håndhygiejne skal børn/elever og pædagogisk personale 
vaske hænder eller anvende hånddesinfektion ved ankomst til og afgang 
fra skole, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før og efter spisning, 
efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde, eller når ansatte 
skifter mellem klasser mv.  

Det er vigtigt at pleje hænderne med f.eks. fugtighedscreme for at huden 
holdes intakt, modvirke tørre hænder og udvikling af eksem.  

Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask 
altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, 
og før håndtering af madvarer.  

VIGTIGT: Forældre der kommer ind på skolen, skal altid spritte hænder og 
undgå unødig berøring af kontaktflader. 

3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og 
barrierer. 

Hold mindst 1 meters afstand mellem personer.  

• Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være 
øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip 
tilsiger et særligt hensyn, som f.x.:  

o Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos en selv eller 
den anden, f.eks. hvis man synes den anden ser forkølet 
ud osv.  

o Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes 
og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, 
f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v. 
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o Konkret vil det f.eks. betyde, at der bør sikres 2 meters 
afstand mellem underviser og forreste række i 
klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med 1 
meters afstand mellem elever/tilhørere.  

o Afstanden vurderes ’fra næsetip til næsetip’, således at 
der f.eks. ved siddende indretning skal måles fra midten af 
stolesæder.   

For dagtilbud/skole gælder ikke den generelle anbefaling om 1 meters 
afstand for så vidt angår børns leg og personalets arbejde med børnene.  
Pr. 1. august 2020 kan der dispenseres fra et meter reglen.  

På skoler, i SFO’er og fritidstilbud vil der være aktiviteter eller situationer, 
hvor anbefalingen om 1 meters afstand ikke kan efterleves. Det kan fx 
være praktiske fag, børn der skal trøstes, udeleg og i frikvarterer. I disse 
situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed, at aktiviteten 
foregår inden for klassen, samt på de generelle anbefalinger omkring 
hygiejne. 

3.1.1. Rejser i sommerferien for elever og medarbejdere 

Det er tilladt at rejse til Norge Tyskland og Island. Rejses der til andre lande 
skal elever/personale i 14 dage karantæne. Følg med på 
udenrigsministeriet hjemmeside for opdateringer.   

3.2. Opsamling, hvad har vi lært, og hvad kan vi bruge fremadrettet 

Generelt færre konflikter, pba. at børnene har været i mindre grupper. 

Mange har trives med fjernundervisningen. Men enkelte har været meget 
udfordret på at få arbejdet med de opgaver, de har fået stillet. 

En del af lærerne har benyttet  ”Flipped classroom” med et godt udbytte. 
Flipped classroom eller flipped learning er en undervisningsmetode, hvor 
tavleforedraget flytter online, så eleverne får det, der normalt ville være 
tavleundervisning, serveret som et mikro-videoforedrag i forbindelse med 
lektie eller opgaveløsning. 

3.3. Corona og skoleafslutning 

Skoleafslutningen vil blive afholdt udenfor, hvor vi kan holde god afstand.  

 
4. Forslag til timefordelingsplan for Lundevejsskolen skoleåret 2020 – 

2021 (Bilag 1) 

Vedtaget 
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5. Forslag til ferieplan for skoleåret 2020 – 2021 (Bilag 2) 

Vedtaget 

6. Skoleårets planlægning 
6.1. Skolehjem samtaler næste skoleår 

Bliver udsendt ved skoleårets start. Der vil være en skolehjemsamtale for 
alle elever på skolen. 

6.2. Re- visitation næste år, klasse flyt. 

Der vil ligeledes være en re-visitationssamtale pr. elev til næste år. 
Samtalen vil blive afholdt på skolen, og vil ligeledes indeholde overvejelser 
om, om eleven skal skifte afdeling/gruppe 

6.3. Sundhedsplejerske/læge næste skoleår 

Der vil udsendes information om den årlige sundhedsundersøgelse ved 
skoleåret start. Forældre skal huske at give tilladelse til undersøgelsen i 
deres E-boks. 

6.4. Præst 

Thomas undersøger muligheden for at starte til præst et fælles sted. 
Tilbagemelding næste bestyrelsesmøde 

6.5. Bad og idræt 

Idræt vil fremadrettet være efterfulgt af bad 

6.6. Social træning 

Lærerne afholder socialtræning, og de planlægger selv, hvornår træningen 
finder sted. 

 
7. SFO-åbningstider i sommerferien fremadrettet, fælles SFO uge. 

Lundevejsskolen SFO er åben i den fælles SFO uge, men deltager ikke i 
aktiviteterne sammen med de andre SFO’er. 

8. Åben anonym rådgivning – Familiehuset 

Der er nu mulighed for at modtage åben anonym rådgivning fra 
Familiehuset for unge mellem 13-25 år. 

Familiehuset kan kontaktes på 40 15 29 70 
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Det er muligt at få op til 10 samtaler med en psykolog. Samtalerne er 
gratis. 

9. Budget 2021 – 2024, dialogmøde med BSU (Børne og skoleudvalget) 

Thomas gennemgik budgettet for 2021 – 2024 for skoleområdet 

 
10. Evt.  

 
11. Spisning /afslutning 

 

Go’ sommer 

M.v.h. 
Thomas Nyborg 


