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1. Indledning og særlige opmærksomhedspunkter 
Sammen med Sundhedsstyrelsen har Børne- og Undervisningsministeriet den 19. juni 2020 udarbejdet nye 
retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for dagtilbud, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser 
samt efterskoler og frie fagskoler, som gælder fra den 1. august 2020. 

Denne drejebog erstatter fra 1. august 2020 de tidligere drejebøger og supplerende materialer.  

Der henvises til gældende retningslinjer samt materiale på 
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/57160  

Retningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens tre grundelementer i forebyggelse af 
smittespredning, som fremgår herunder 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 hverdagen i dagtilbud for både børn 
og voksne, og de er væsentlige forudsætninger for at hindre smittespredning af COVID-19 i Danmark. 

Kompensation til corona relaterede merudgifter udfases pr. 30. juni 2020, og der vil således ikke ydes 
kompensation for perioden herefter. Dog genvurderes rengøring efter sommerferien på baggrund af de 
centrale udmeldinger på dét tidspunkt. 

2. Organisering af hverdagen 
2.1 Afstandskrav 
Fra 1. august 2020 kan man fravige den generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters afstand mellem 
børn og unge i samme gruppe. Fravigelsen af standskravet gælder ikke generelt.  

Udgangspunktet er dog stadig, at børn og unge fortsat har et begrænset antal kontakter og så vidt muligt 
holder 1 meters afstand til børn og voksne fra andre grupper. 

Ved aktiviteter med kraftig udånding såsom fx sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v., skal 
der være 2 meters afstand. 

2.2. Kontakt mellem børnene og de unge 
De faste grupper fra skoletiden skal fortsat være udgangspunktet for aktiviteter i klubben og ungdomsskolen, 
og grupperingen bør udgøre op til maksimalt 25-30 børn og unge. 

I klub og ungdomsskole skelnes fortsat mellem  

• faste børnegrupper fra skoletiden, hvor børnene gerne må være tæt sammen 

• aktivitetshold, hvor den generelle anbefaling om 1 meters afstand (2 meters afstand i særlige 
situationer) fortsat gælder, Børn og unge kan således indgå i nye aktivitetshold i fritiden.   

Når børn og unge opholder sig samme sted som andre grupper, gælder den generelle anbefaling om 1 
meters afstand (2 meters afstand i særlige situationer) fortsat. 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/57160
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Det anbefales, at aktiviteterne i klub og ungdomsskole organiseres på en sådan måde, at børnene så vidt 
muligt er i faste grupper af børn og voksne. Det vil ikke i alle tilfælde være muligt, at grupperingen i fritiden 
kan være den samme som i skolen (klassen), og børn og pædagogisk personale kan derfor undtagelsesvist 
samles på tværs af grupper i det omfang, det er nødvendigt. 

I klub og ungdomsskole vil der være aktiviteter eller situationer, hvor anbefalingen om 1 meters afstand ikke 
kan efterleves. Det kan fx være børn der skal trøstes, udeleg og i frikvarterer. I disse situationer er det vigtigt, 
at der er ekstra opmærksomhed på, at aktiviteten foregår inden for den faste gruppe, samt på de generelle 
anbefalinger omkring hygiejne. 

Alle aktiviteter i klubben og ungdomsskolen gennemføres så vidt muligt udendørs for at hindre 
smittespredning. I tilfælde af dårligt vejr skal der ved indeaktiviteter tages særlige hensyn, der sikrer afstand 
mellem grupper, fokus på håndhygiejne samt løbende rengøring af f.eks. kontaktpunkter  jf. den udmeldte 
ramme.  

2.3 Aktiviteter i undervisningslokaler 
Anbefalingen om 1 meters afstand på tværs af klasser/grupper kan fraviges i de tilfælde, hvor en fravigelse 
er en forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen, og hvis det 
lokalt vurderes, at afstandskravet har for store konsekvenser for fx omfanget og kvalitet af undervisningen.  

Inden for klassen kan den generelle anbefaling om 1 meters afstand fraviges, når en fravigelse er en 
forudsætning for at efterleve de almindelige krav til undervisningen. Dette gælder både for undervisning i et 
klasselokale og i et værksted eller faglokale.  

I de tilfælde, hvor man er nødt til at afvige fra den generelle anbefaling om 1 meters afstand, skal der være 
øget fokus på anbefalinger om håndtering af personer med symptomer, retningslinjerne for nære kontakter, 
hygiejne samt reduktion af antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter.  

Personale bør så vidt muligt holde minimum 2 meters afstand til første række af elever ved tavle-
undervisning.  

2.4 Rengøring 

Skolen/institutionen bør identificere og evt. markere fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag og trykknapper. 

Der bør sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og 
situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer som for eksempel i skoler. Kontaktpunkter kan 
for eksempel være håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, udstyr, 
redskaber, vandhaner, toiletter mv. 

Legetøj der ikke kan rengøres efter anvisning pakkes væk til efter COVID-19 epidemien.  

Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt, og altid inden de er helt fyldt. 

3. Hvem må møde i klub og ungdomsskole? 
Alle børn og unge fra 4.-10. klasse (og medarbejdere) kan som udgangspunkt møde i klub medmindre de er 
syge, deler husstand med Covid-19-smittede familiemedlemmer og/eller tilhører en særlig risikogruppe. Se 
mere om særlige risikogrupper i afsnittet for Sundhed og hygiejne. 

3.1. Symptomer på sygdom 
Børn og voksne (medarbejdere, forældre m.v.), som møder op i klubben, 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 
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• Feber 
• Vejrtrækningsproblemer 
• Hovedpine 
• Muskelømhed 
• Ondt i halsen  
 
Børn og voksne med kendte, længerevarende tilstande og lettere symptomer, fx høfeber/allergi, må gerne 
komme i klub og ungdomsskole. 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 klub og ungdomsskole. Det er op til egen læge at vurdere, om der bør testes for COVID-19. 
 
4. Tilsynsforpligtelsen i kommunale dagtilbud, skoler og FU 
Tilsynet med de kommunale tilbud ligger i ledelseslinjen, og ledelsen skal fortsat have fokus på, at børn og 
unges ophold i dagtilbud, skoler og klubber er sundhedsmæssigt og pædagogisk forsvarligt. 
 
Nedenfor er de forskellige sundhedsfaglige retningslinjer og de nationale, faglige krav til nød- og 
fjernundervisningen opstillet skematisk, som I kender det fra drejebogen for første fase af genåbningen. Der 
er mulighed for, at I kan notere jeres lokale udmøntning af de nationale retningslinjer i skemaet.  
 
Kriseledelsen i Børn og Unge har besluttet, at I kan opfylde jeres journaliseringsforpligtelse ved, at I noterer i 
skemaet, men hvis I har lokale drejebøger, logbøger, Excel ark eller andet, som fungerer bedre for jer, og 
som kan journaliseres elektronisk, så benyt gerne dem. 
 
5. Fysiske møder og arrangementer 
Aktiviteter, der finder sted i forbindelse med fritidstilbud samt undervisning eller klubtilbud i 
ungdomsskolerne er undtaget for forsamlingsforbuddet. Det er vigtigt at understrege, at de sundhedsfaglige 
retningslinjer vedr. afstand og hygiejne gælder ved alle typer af aktiviteter for både børn og voksne i FU. Alle 
aktiviteter relateret til FU’s virksomhed skal derfor tilrettelægges, så de sundhedsfaglige retningslinjer kan 
overholdes. Se mere på AArhus Intra: https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/61232 

6. Lejre og overnatning 
Klubber og ungdomsskole kan tage på lejr og overnatning med børn og unge. Lejren organiseres med 
”familiegrupper” med 8 medlemmer i hver – helst ud fra nuværende gruppeinddeling. De forskellige 
familiegrupper skal holde mindst 1 meters afstand, som de plejer. 

• Familiegruppen kan sove i samme rum. Afstand mellem sovepladser skal være mindst 1 meter. 
• Der skal være særligt fokus på håndhygiejne. 
• Ved spisning skal alle sidde med mindst 1 meters afstand. 
• Retningslinjerne for rengøring er de samme som gælder i klubben. 

Se mere på Aarhus Intra: https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1eak2t74u5a 

7. Lokal udmøntning 

Sundhedsfaglige opmærksomhedspunkter  
Lokal udmøntning på 
egen praksis i klub og 
ungdomsskole  

Rejsevejledning 
Børn og unge og medarbejdere skal blive hjemme i 14 dage efter en rejse 
til lande, som det frarådes at besøge. 
 
Se mere på Aarhus Intra: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-
udlandet/rejseraad-i-en-tid-med-covid19/ 

 

Kørsel og befordring 
I forbindelse med ture ud af huset er det muligt at benytte offentlig 
transport. Se mere på Aarhus Intra: 
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e963lkccb3  

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/61232
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1eak2t74u5a
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-i-en-tid-med-covid19/
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-i-en-tid-med-covid19/
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e963lkccb3
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Håndtering af kost 
Børn og unge må gerne være med til at lave mad. 
 
Der må igen laves mad i pædagogisk øjemed under 
hensyntagen til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger: 
 

• Vask hænder grundigt før og efter madlavning 
• Kun børn og unge fra samme gruppe må lave mad sammen 
• Husk god hygiejne 
• Vær opmærksomhed på, at børnene og de unge anvender 

personlige redskaber og gerne portionsanretning 
• Hold råvarer og tilberedte varer adskilt. 

 
Uddeling til fødselsdage og lignende: 
Børnene og de unge må medbringe hjemmebag, frugt og slik til uddeling. 

 

Rengøring  
Det er fortsat en god idé fortrinsvis at opholde sig ude, da der er mindre 
risiko for smittespredning.  
 
Der skelnes mellem den grundlæggende rengøring, der foretages af 
rengøringsfirmaer/konsulenter 1 gang dagligt og rengøring af f.eks. 
kontaktpunkter i løbet af dagen. Se mere på Aarhus Intra: 
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33h 
 
Gaming 
Tablets og skærme samt tastaturer på PC’ere og elektroniske spil må gerne 
anvendes. De skal blot deles af så få som muligt, og de skal rengøres 
mellem hver bruger med en sæbeklud. 

 

Håndhygiejne 
Der skal fortsat være fokus på rutiner omkring god håndhygiejne, som både 
er rettet mod voksne og børn. God håndhygiejne er en effektiv metode til at 
forebygge kontaktsmitte via genstande, hænder og ansigt. 
 
Se mere om håndvask og håndhygiejne på Aarhus Intra. 

 

 

Tegn på sygdom 
Lokal udmøntning egen 
praksis i klub og 
ungdomsskole 

Børn og voksne (medarbejdere, forældre m.v.), som møder op i klub og 
ungdomsskole, 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.  
 
Det påhviler ledelsen at sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af 
personale og elever med symptomer på COVID-19. 
 
Ved påvisning af tilfælde med bekræftet COVID-19 skal det vurderes, om 
nogen i klubben kan betragtes som ”nære kontakter” og derfor skal blive 
hjemme i selvisolation, indtil der foreligger en test for COVID-19, der er 
negativ, jf. retningslinjer vedr. COVID-19: Smitteopsporing af nære 
kontakter.  
Læs mere omkring tegn på sygdom og opsporing på Aarhus Intra: 
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33n 

 

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33h
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33d
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33n
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