Kontornyt (Corona) d. 31. januar 2022
Som I alle jo nok har hørt, så åbner Danmark op igen– det er ganske vist. 😊
Vi har den sidste tid været sygdomsramt både blandt elever og personale og har derfor valgt følgende
retningslinjer på skolen for februar måned. Tak til jer alle, der stadig gør, hvad I kan for at følge
retningslinjerne og passe på os alle sammen. 😊
Jeg vil også gerne benytte muligheden her for at minde os alle om, at der kan være andre sygdomme
end kun Corona. Det er vigtigt, at I forældre er gode til at læse signalerne fra jeres børn i den
kommende tid og husker at beholde børnene hjemme, hvis de b.la. har feber, tynd mave, eller andre
smitsomme sygdomme, som vi helst ikke vil have ind på skolen. Har de feber/kastet op, anbefaler vi
altid, at man tager en ekstra dag hjemme for at være sikker på ikke at bringe smitten videre. Tak for
hjælpen. 😊
Hvad skal vi stadig huske?
Vi skal passe på hinanden og fordi vi stadig har nye smittetilfælde hen over weekenden og i dag, må
forældre/gæster stadig ikke gå rundt på skolen, kun ved aflevering/afhentning til
garderoben/glemmekassen og i et så lille et omfang det er muligt og efter afspritning af hænder.
Der er en "FARVEL ZONE" ved indgangen foran lærerbordet, som I kender og i "myldretiden" mellem
8.00-8.30 og om eftermiddagen ved afhentning, skal forældre og andre voksne være opmærksom på
ikke at være for mange i "FARVEL zonen", evt. vente ude foran døren til der bliver plads.
Hvis I forældre ønsker at snakke med en lærer, skal I ringe/skrive og evt. lave en aftale om et møde. Da
lærerne starter undervisningen kl. 8.30, fortrækker vi, eventuelle møder planlægges inden undervisning
eller om eftermiddagen.
Fælles morgensang:
Vi har besluttet at følge anbefalingerne om at undgå sammenstimling indenfor, og derfor venter vi lidt
med at have fælles morgensang i gymnastiksalen.
Frikvarterer:
Fra d. 1.02.22 bortfalder anbefalingerne om at adskille eleverne i frikvartererne, og derfor går vi tilbage
til den ”gamle” udgave og alle klasserne må holde pause sammen. Alle elever må derfor også benytte

hovedindgangen.

Ekstra Corona tiltag på Langsø friskole:
Vi følger stadig anbefalingerne om at have særlig opmærksomhed på:
•

At sikre hyppig udluftning, efter hver time/frikvarter/pause.

•

At sikre hyppig daglig rengøring af kontaktpunkter mv.

•

At fastholde gode rutiner for god håndhygiejne.

•

At undgå sammenstimling indenfor.

Derfor skal eleverne stadig vaske hænder ved ankomst til skolen og forældre og andre besøgende
spritte hænderne.
-elever spritter (eller vasker) også stadig hænderne inden spisning i 10 og 12 pausen.

Kontornyt (Corona) d. 31. januar 2022
Mundbind/Coronapas?
Der er ikke krav om Coronapas for hverken elever, ansatte eller besøgende på Friskolen.
Selvom kravet om mundbind/visir bortfalder d. 1.2, må forældre og andre besøgende stadig gerne bruge
mundbind eller visir, når de opholder sig på skolen.
Krav om mundbind i Langsøbussen bortfalder også i morgen, så her er det også frivilligt, om man vil
bruge mundbind.
Klasse/fællesarrangementer:
Der gælder ingen anbefalinger og restriktioner for sociale arrangementer på grundskoler, SFO eller
klubtilbud mv.
Skolen kan, i samarbejde med den kommunale sundhedstjeneste, selv vurdere, om afholdelse af
arrangementer er forsvarligt i forhold til smitterisiko. Her kan tages udgangspunkt i:
•

Den lokale smittesituation

•

Antallet af deltagere

•

Arrangementets karakter, fx muligheden for afstand og udluftning samt risiko for d råbesmitte.

Ved afholdelse af sociale arrangementer opfordres til øget opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag
som udluftning, rengøring mv.
Er I i tvivl om reglerne ved et klassearrangement, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede.
Selvtest:
Det er stadig en opfordring til at blive screeningstestet to gange om ugen (onsdag og søndag aften) for
alle elever samt ansatte i grundskolen. Derfor vil alle elever, der ønsker det stadig, få 2 stk. selvtestkit
med hjem om mandagen. Ved en positiv test og udlevering af ekstra selvtestkit kontakt undertegnede.
Hvis der er tale om en situation, hvor flere elever eller ansatte i samme stamklasse el.lign. tester positiv,
anbefales der kun test i alt to gange om ugen for elever fra og med 0. klasse og ansatte, der er omfattet
af en opfordring til screeningstest. En screeningstest kan således også udgøre en test som nær eller
øvrig kontakt og omvendt.

Opfordringen til screeningstest gælder dog ikke for elever og ansatte, der har været smittede inden for
de seneste 12 uger eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes .
Nære/øvrige kontakter:
Personer, der identificeres som nære kontakter, anbefales at blive testet med en hurtigtest eller PCR test tre døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Der anbefales ikke selvisolation.
Personer, der identificeres som øvrige kontakter, fx klassekammerater eller kollegaer, anbefales at få
taget en hurtigtest (evt. selvtest) tre døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Her gælder samme
undtagelser som ved screeningstestene.
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