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1. Indledning
I denne sommerlog beskrives rammen omkring sommerpasningen 2020, som skolens ledelse skal tage 
stilling til ifm. planlægning af SFO-tilbuddet i løbet af sommeren. Den berører forhold omkring den 
pædagogiske praksis i forbindelse med pasning i sommerperioden, der fortsat er påvirket af de særligt 
gældende sundhedsmæssige retningslinjer i forbindelse med at mindske smittespredning.  

Der tages afsæt i Sundhedsstyrelsens og Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer. Der tages 
desuden afsæt i de principper for sommerferiepasning i SFO, der er udarbejdet efter drøftelse med BUPL. 

Bekendtgørelsen om gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler og institutioner er forlænget til den 
1. august 2020, og det vil sige, at det fortsat vil være nødbestemmelserne, der er gældende i fase 3 af 
genåbningen. 

Sommerferiepasning 2020 i fase 3 af genåbningen ifm. COVID-19-situationen vil adskille sig fra 
sommerferiepasningen de tidligere år, da der fortsat er et overordnet fokus på at undgå smittespredning. De 
pædagogiske og økonomiske hensyn skal dermed balanceres ud fra de sundhedsmæssige hensyn. Der skal 
derfor stadig være særligt fokus på afstand, rengøring og hygiejne. 

2. Sundhed og hygiejne
Hovedprincippet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer er: Beskyt dig selv og andre.

Grundelementerne i forebyggelse af smittespredning er i prioriteret rækkefølge:
 Isolation af personer med symptomer f.eks. i eget hjem eller på sygehus
 Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barriere

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er:
1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
2. Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder
3. Undgå håndtryk, kindkys eller kram - begræns den fysiske kontakt
4. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen
5. Hold afstand - bed andre tage hensyn

Disse grundelementer og generelle råd er helt centrale for afviklingen af skoledagen for både børn og 
voksne, og de er væsentlige forudsætninger for at hindre smittespredning af COVID-19 i Danmark.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan hentes på styrelsens hjemmeside. Sundhed i Børn og Unge har 
desuden samlet diverse sundhedsfaglige retningslinjer på AarhusIntra.

2.1. Rengøring
Rengøring udføres med vand og sæbe. Sundhedsstyrelsen påpeger, at hyppig rengøring af kontaktpunkter 
er særligt vigtigt. Kontaktpunkter er fx håndtag, armlæn, bordkanter vandhaner mv. Almindelig rengøring 
(med vand og sæbe) er i de fleste tilfælde tilstrækkelig, men kan suppleres med efterfølgende desinfektion 
ud fra et forsigtighedsprincip Se nedenfor for mere information om retningslinjer for hygiejne og rengøring.

3. Praktisk afvikling af dagen
SFO’en har åbent fra kl. 6:30 til kl. 17:00 mandag til torsdag og kl.16:30 på fredage. SFO’en er åben for alle, 
der er indmeldt.

Som udgangspunkt skal alle SFO’er holde åbent hele sommerferien og børnene skal så vidt muligt ikke 
blandes på tværs af skoler. I SFO’er, hvor der er et meget lavt forventet børnefremmøde kan to skoler vælge 
at passe børnene på samme lokalitet. Dette skal dog først drøftes med distriktets BU- chef.

Det er op til den enkelte SFO, om man vil bede forældrene aktivt tilmelde børnene, hvis det vurderes 
hensigtsmæssigt i forhold til planlægning af medarbejderressourcer og lokalekapacitet. 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://intranet.aarhuskommune.dk/group/7791/ledere-i-brn-og-unge/documents/57160
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Det anbefales dog i planlægningen af grupperne at have kendskab til, hvilke børn, der møder op. Det er de 
tilmeldte børn, der planlægges ud fra, med det forbehold, at ændringer i børnefremmøde kan betyde, at der 
må laves en anderledes organisering.

Der skal i alle ugerne være mulighed for at kontakte en leder med ansvar og kompetence. Lederen har 
ansvaret for, at det bliver registreret, hvilke børn og voksne, der har været samlet i hvilke grupper. Dette sker 
med henblik på eventuel smitteopsporing, hvor den enkelte SFO skal kunne identificere nære kontakter til en 
smittet voksen/barn.

3.1. Afstandskrav og lokaler
Kravet om afstand mellem eleverne er en meter, hvis der ikke er ansigt til ansigt kontakt eller risiko for 
dråbesmitte, som fx:
• Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved 

normal tale, fx sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.
• Ved aktiviteter i bevægelse
Hvis der er risiko for dråbesmitte, er afstandskravet 2 meter.

Når SFO’s indendørs lokaler indrettes, skal der tages udgangspunkt i følgende:
 Afstanden på en meter måles fra midt på stolesædet til midt på stolesædet.
 Bordene skal placeres, så børnene fortrinsvis vender ansigtet samme vej.
 Der skal være to meter fra pædagogens placering til 1. række børn i undervisningslignende situationer 

eller ved instruktioner.

Så mange aktiviteter som muligt tilrettelægges udenfor eller andre steder, hvor det er nemmere at holde 
afstand. 

3.2. Kontakt mellem børn
Børnene skal som udgangspunkt være i de grupper, de normalt er i på skolen – dvs. i gruppe med børn fra 
deres egen klasse. Ved pasning i sommerferien kan det være nødvendigt at samle børn fra forskellige 
klasser/grupper. Her er det vigtigt, at børnene så vidt muligt er i en fast gruppe med de samme børn og at 
der sker så lidt skift i grupperne som muligt ligesom der er en gruppe faste voksne omkring den enkelte 
børnegruppe. Gruppernes størrelse skal være som en almindelig klassestørrelse

Pædagoger kan også, hvis de har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, undtagelsesvist, skifte 
gruppe til gruppe, hvis der opstår behov for det, fx i forbindelse med pasning i ydertimerne.

Så længe man sørger for, at børnenes aktiviteter i videst muligt omfang foregår inden for gruppen, kan man 
godt have flere grupper på fx udendørsarealer. Der er ikke et krav om, at udendørsarealer som fx 
skolegården opdeles i zoner. Det anbefales dog, at udeophold fx i skolegården så vidt muligt organiseres 
forskudt, så det er få grupper, der opholder sig samtidigt.

I SFO vil der være aktiviteter eller situationer, hvor man ikke kan efterleve anbefalingen om 1 meters afstand. 
Det kan fx være praktiske aktiviteter, børn der skal trøstes samt udeleg. I disse situationer er det vigtigt, at 
der er ekstra opmærksomhed, at aktiviteten foregår inden for gruppen, samt på de generelle anbefalinger 
omkring hygiejne.

Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor opmærksomhed på øvrige 
anbefalinger, særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Børn og Unges tolkning er, at der må laves en lokal vurdering af, hvilke praktiske og kreative aktiviteter i 
SFO, der kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt – dels i uderummene, dels i SFO’s lokaler og 
eventuelt skolens faglokaler. 

3.3. Lejrskoler og SFO-koloni
Skolelederen har kompetence til at tilrettelægge undervisningen og dermed også til at beslutte, hvorvidt de 
planlagte lejrskoler i dette skoleår skal gennemføres for klasser/grupper – i første omgang inden for landets 
grænser. Det er dog vigtigt at understrege, at de sundhedsfaglige retningslinjer vedr. rengøring, 
håndhygiejne mv. også skal overholdes på lejrskoler – som ved alle andre skoleaktiviteter. 
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Desuden er det vigtigt, at anbefalingen om en meters afstand mellem eleverne så vidt muligt overholdes i 
forbindelse med sovepladser, så det sikres, at eleverne ikke ligge for tæt op ad hinanden, fx på sovesale og i 
telte.

3.4 Overgangsbesøg fra dagtilbud til SFO
Forældre kan godt deltage i indkøring fra fx børnehave til SFO og skole. Det afgørende er, at de til enhver tid 
gældende anbefalinger om isolation af personer med symptomer, hygiejne og kontaktreduktion følges af 
både forældre og besøgende elever. 

Elever og forældre bør vaske hænder ved ankomst. Det er desuden vigtigt, at besøgende elever og forældre 
løbende har fokus på god håndhygiejne og at holde afstand til andre. Det anbefales desuden, at besøgene 
så vidt muligt sker udendørs.

3.5 Vedr. forsamlingsforbuddet
Alle aktiviteter, der er forbundet med skolens virksomhed, og som derfor relaterer sig til fx skolens 
administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter er undtaget fra 
forsamlingsforbuddet på 50 personer.

Forsamlingsforbuddet gælder således heller ikke for SFO-aktiviteter, der både foregår på og uden for 
skolens matrikel, fx i forbindelse med ture ud i parker eller lign. 

3.6 Fysiske møder og sommerarrangementer
Det anbefales fortsat, at så meget som muligt afvikles virtuelt, så vi undgår smittespredning, men det er nu 
muligt at holde fysiske møder på skolen.

Møder skal så vidt muligt afholdes udendørs, men kan afholdes indendørs, hvis anbefalinger om afstand og 
hygiejne kan overholdes. Så længe anbefalingen om afstand på 1 meter overholdes, er der ikke fastsat 
konkrete anbefalinger for varigheden af møder. Det anbefales dog at mødet – og dermed kontakten mellem 
flere mennesker - holdes så kort som muligt. Ansigt-til-ansigt kontakt bør ikke vare over 15 minutter. 
Desuden er det vigtigt at sikre tilstrækkelig ventilation.

4. Hvem må møde i SFO?
Hvis man er utryg ved at sende sit barn i SFO, kan man tage en snak med barnets læge. Det kan fx være, 
hvis man som forælder er i tvivl om, hvorvidt ens barn tilhører en risikogruppe, som ikke skal gå i skole, fx 
hvis barnet er i et behandlingsforløb, hvor det anbefales at blive hjemme fra skole. 

Hvis eleven deler bopæl med person, der er i risikogruppen, bør man også tage kontakt til sin læge for at få 
en konkret og individuel vurdering. 

Det er derfor op til en lægefaglig vurdering, om en medarbejder kan være fysisk til stede på arbejdspladsen. 
Denne vurdering indhentes via en mulighedserklæring fra medarbejderens læge. 

Skolen/SFO kan modtage besøgende, fx forældre. For at reducere smittefare er det afgørende, at alle – 
både ansatte, elever og besøgende – følger de enhver tid gældende generelle anbefalinger fra 
Sundhedsstyrelsen om afstand, god hygiejne mv. 

4.1. Forældreledsagelse
Børn afleveres så vidt muligt udenfor, hvor forældrekontakten som udgangspunkt også foregår. Forældre må 
gerne opholde sig i SFO/skolen, når de ledsager deres barn fx i forbindelse med indkøring af nye børn, men 
også ved aflevering og afhentning, hvis det er nødvendigt. 

Forældre skal i så fald vaske hænder, når de kommer og i øvrigt overholde de hygiejniske forholdsregler og 
retningslinjer for afstand, der gælder for alle andre voksne under opholdet.

Forældre, som har et særligt formål, f.eks. ifm. samtale med lærer/pædagog eller sundhedsplejerske, må 
gerne komme ind på skolen. Ifm. besøg af forældre på skolen, skal skolen gøre opmærksom på gældende 
retningslinjer for hygiejne og afstandskrav (mindst 1 meter). Øvrige besøg af forældre på skolen kræver en 
forudgående aftale med lærer/sundhedsplejerske. 

javascript:
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4.2. Symptomer på sygdom
Børn og voksne (medarbejdere, forældre m.v.), som møder op i skolen/SFO, skal være raske. Børn og 
voksne med symptomer på COVID-19 skal hjem omgående og blive hjemme, indtil de har været symptomfri i 
48 timer eller er blevet testet negativ for COVID-19.

Symptomer på COVID-19 kan være:
 Tør hoste
 Feber
 Vejrtrækningsproblemer
 Hovedpine
 Muskelømhed
 Ondt i halsen 

Børn og voksne med kendte, længerevarende tilstande og lettere symptomer, fx høfeber/allergi, må gerne 
komme i skole. Det vil sige, at hvis barnet (eller den voksne) lider af en kendt, anden sygdom, som kan 
forklare symptomerne, og egen læge vurderer COVID-19 som usandsynlig, må man gerne komme i skole. 
Det er op til egen læge at vurdere, om der bør testes for COVID-19.

4.3 Ny rejsevejledning
SFO’en kan og bør af sundhedsmæssige grunde afvise at modtage børn og unge i 14 dage, hvis de netop er 
kommet hjem fra rejser til områder, hvortil Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser (hele verden 
undtaget Island, Tyskland og Norge). Dette skyldes, at de hjemvendte børn og unge kan udgøre en 
smitterisiko for de andre børn og personalet. En negativ COVID-19-test kan ikke kompensere for 14 dages 
karantæne, da smitten kan være 14 dage om at udvikle sig.

Dette i overensstemmelse med de aktuelt gældende rejsevejledninger fra udenrigsministeriet. Vi gør 
opmærksom på, at rejsevejledningerne kan ændre sig over sommeren, hvorfor du medfordel kan holde dig 
opdateret her.

5. Tilsynsforpligtelse
Ansvaret for tilsyn i forbindelse med en sundhedsmæssig og pædagogisk forsvarlig hverdag ligger i 
ledelseslinjen. 

I nedenstående skema skal i forholde jer til og notere overvejelser omkring de opstillede punkter for at sikre 
dokumentation.

6. Lokal udmøntning
Nedenfor er de forskellige retningslinjer opstillet skematisk, og der er mulighed for, at I kan notere jeres 
lokale udmøntning af retningslinjerne. Kriseledelsen i Børn og Unge har besluttet, at I kan opfylde jeres 
journaliseringsforpligtelse ved, at I noterer i skemaet, men hvis I har lokale digitale drejebøger, logbøger, 
excelark eller andet, som fungerer bedre for jer, så benyt gerne dem. 

Sommerlog for SFO Lokal udmøntning på skolen
Organisering af hverdagen

• Få overblik over antallet af tilmeldte i SFO, så I 
kan disponere personaleressourcerne.

• Indret indendørs lokaler, så de lever op til 
afstandskravene.

• Skab overblik over fælles arealer og overvej, 
hvordan I vil disponere dem, så I kan overholde 
afstandskravene.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
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• Få overblik over, hvordan skolens arealer inde 
og ude kan benyttes til SFO, så SST’s og de 
kommunale retningslinjer kan overholdes.

• Organiser hverdagen, så børn og voksne som 
udgangspunkt er i samme gruppe i løbet af 
dagen.

• Vurder om der skal ophænges yderligere 
materiale fra sundhedsmyndighederne 
(håndvask mv.)

Medarbejdere

• Der skal planlægges efter, at der skal være så 
få forskellige voksne omkring børnene som 
muligt.

• Pædagoger kan, hvis de har ekstra 
opmærksomhed på god håndhygiejne, 
undtagelsesvist, skifte gruppe til gruppe, hvis 
der opstår behov for det, fx i forbindelse med 
pasning i ydertimerne.

Kommunikation med forældre

• I skal sikre at det senest opdaterede 
informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen og 
de kommunale retningslinjer er synligt 
tilgængelige for alle forældre ved ind- og 
udgange. Se materialepakker på AarhusIntra

• Overvej hvordan I kommunikerer med sårbare 
familier eller med forældre, der ikke taler dansk. 
På materialesiden på Aarhusintra findes en 
plakat med informationer oversat til ni sprog.

• Det anbefales, at I også samarbejder med jeres 
skolebestyrelser om genåbningen i fase 3, så 
de kan bidrage med at understøtte arbejdet.

Sundhedsfaglige opmærksomhedspunkter Lokal udmøntning på skolen
Rengøring og indeklima

• Der skal sikres god udluftning i alle lokaler i 
løbet af dagen.

• Rengøring skal ske med vand og sæbe.
• Overflader og kontaktpunkter rengøres med 

vand og sæbe mindst en gang dagligt.
• Sundhed har udarbejdet en vejledning, som 

beskriver brug af vand og sæbe til rengøring i 
forbindelse med bekæmpelse af COVID-19-vira 
i dagtilbud, skoler og FU.

• Legetøj (inde og ude) skal kun rengøres én 
gang dagligt. Legetøj skal derfor ikke længere 
opdeles i to hold.

• Bøger kan frit benyttes og skal ikke vaskes eller 
sprittes.

• Øvrigt legetøj, der ikke kan vaskes eller sprittes 
af skal fortsat pakkes væk.

• Der må ikke medbringes legetøj hjemmefra.
• Der skelnes mellem den grundlæggende 

rengøring, der foretages af 
rengøringsfirmaer/konsulenter 1 gang dagligt 
og rengøring i løbet af dagen. Se mere på 
AarhusIntra.

Afstandskrav og reduceret kontakt

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58479
https://intranet.aarhuskommune.dk/api/documents/59370/data?inline=true
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33h
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• Der er ikke krav om et maksimalt antal 
personer, der må være samlet på skolen.

• Kravet om afstand mellem eleverne er en 
meter, hvis der ikke er ansigt til ansigt kontakt 
eller risiko for dråbesmitte, som fx ved 
aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber 
dannes og slynges længere væk fra personen 
end ved normal tale, (fx sang, råb, foredrag, 
skuespil, fysisk anstrengelse mv.) og ved 
aktiviteter i bevægelse, fx rutsjebaner og 
legestativer. Her er kravet 2 meter.

Håndhygiejne

• Udfør hyppig håndhygiejne, som tilpasses 
situationer fx ved ankomst til og afgang fra 
hjem, skole og mellem forskellige opgaver og 
aktiviteter, før spisning eller efter host/nys.

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

• Der skal være let adgang til hånddesinfektion 
hvor der færdes mange mennesker og er 
mange kontaktpunkter.

• Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller 
sæbestykker.

• I forbindelse med hyppigere håndvask er det 
vigtigt, at der tages forholdsregler. Dvs. 
skånsom og plejende håndvask.

• Se mere om håndvask og håndhygiejne på 
Aarhus Intra.

Mad og måltider

• Medarbejdere skal håndtere kost i forhold til 
anretning, borddækning, afrydning m.v.

• Børnene må hente mælk, frugt, madkasser og 
drikkedunke i fælles køleskab – dog med 
udgangspunkt i gruppeorganiseringen. 

• Reglerne for rengøring af køleskab gælder 
fortsat.

• Børnene må igen medbringe hjemmebag, frugt 
og grønt til uddeling.

• Børnene må igen være med til at lave mad i 
forbindelse med en pædagogisk aktivitet.

• Der kan serveres morgenmad.

Praktisk afvikling af dagen Lokal udmøntning på skolen
Grupper

• Børnene skal som udgangspunkt være i de 
grupper, de normalt er i på skolen – dvs. med 
børn fra deres egen klasse. 

• Ved pasning i sommerferien kan det være 
nødvendigt at samle børn fra forskellige 
klasser/grupper. Her er det vigtigt, at børnene 
så vidt muligt er i en fast gruppe med de 
samme børn og at der sker så lidt skift i 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33dhttps://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361
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grupperne som muligt ligesom der er en gruppe 
faste voksne omkring den enkelte børnegruppe. 

• Gruppernes størrelse skal være som en 
almindelig klassestørrelse.

Aktiviteter

• Så længe man sørger for, at børnenes 
aktiviteter i videst muligt omfang foregår inden 
for gruppen, kan man godt have flere grupper 
på fx udendørsarealer. 

• Der er ikke et krav om, at udendørsarealer som 
fx skolegården opdeles i zoner. 

• Det anbefales dog, at udeophold fx i 
skolegården så vidt muligt organiseres forskudt, 
så det er få grupper, der opholder sig samtidigt.

• Der vil være aktiviteter eller situationer, hvor 
anbefalingen om 1 meters afstand ikke kan 
efterleves. Det kan fx være praktiske aktiviteter, 
børn der skal trøstes samt udeleg.

• Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt 
kan gennemføres, hvis der er stor 
opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt 
vedr. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

• Der må laves en lokal vurdering af, hvilke 
praktiske og kreative aktiviteter i SFO, der kan 
gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt – 
dels i uderummene, dels i SFO’s lokaler og 
eventuelt skolens faglokaler. 

Særligt vedr. COVID-19 og risikogrupper Lokal udmøntning på skolen

Når børn eller voksne er testet negative for 
Covid-19

Medarbejdere eller børn, der er testet negative for 
COVID-19, og ikke har symptomer på anden 
sygdom, må gerne møde op i institution/skole.

Det vil sige at:
• Hvis børn eller voksne er testet negative for 

COVID-19 og ikke har symptomer, må de gerne 
møde i institution/skole, også selvom der er 
gået under 48 timer, siden man havde 
symptomer. 

• Ved kronisk/kendt sygdom må man gerne 
komme i institution/skole inden 48 timers 
symptomfrihed, hvis egen læge har vurderet, at 
man er i sædvanlig tilstand. Det er op til egen 
læge at vurdere, om man bør testes for COVID-
19.

• Børn, som bor sammen med en person, der er 
testet positiv for COVID-19, må ikke komme i 
institution/skole, selvom barnet selv er testet 
negativ.

• Skulle der opstå nye symptomer, skal 
barnet/medarbejderen naturligvis straks hjem.

Når børn eller voksne er testet positive for 
Covid-19
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• Når et barn eller en voksen er testet positiv for 
COVID-19, skal skolen sørge for at informere 
personale, samt forældrene til børn, som har 
været i nær kontakt med den smittede.

• Hvis man har symptomer på sygdom, må man 
først komme tilbage i skole, når man har været 
symptomfri i 48 timer.

• Hvis man ikke har symptomer og alligevel 
testes positiv for COVID-19, skal man blive 
hjemme i 7 dage og holde ekstra godt øje med, 
om man udvikler symptomer. Hvis man i løbet 
af de 7 dage skulle få symptomer, som kan give 
mistanke om COVID-19, anses man som først 
smittefri 48 timer efter, at symptomerne er 
forsvundet. 

Håndtering af risikogrupper:

• Da disse forhold hele tiden ændrer sig, skal I 
løbende orientere jer i ledermails og på 
AarhusIntra. 

• Ved personale i risikogrupper henvises der til, 
at skolelederen kontakter personaleafdelingen.

• Ved børn og forældre i risikogruppe kan man 
orientere sig i den generelle liste over personer 
i øget risiko her

https://www.sst.dk/corona/Personer%20i%20oeget%20risiko

