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FGU Nord Retningslinjer for nødundervisning:
Der skal være særlige forhold for en elev som begrunder, at vi iværksætter nødundervisning.
Før dette kan iværksættes, så skal der ligge en plan for hvornår man er til stede, og hvem der er til stede
(kontaktoplysningerne skal være hos ledelsen/administrationen). Ledelsen koordinerer tilstedeværelsen i
bestemte tidsrum, så der ikke er for mange til sted på skolen samtidig.
Inden man mødes med elever på skolen, så skal kontakten være aftalt med ledelsen, medarbejderen skal
have gennemgået retningslinjerne med den enkelte elev, herunder bl.a. hvilket toilet/lokaler må benyttes,
procedure for håndvask, rengøring af toilet. Den enkelte skal have udleveret pjece med information til
medarbejdere.

Adgang til bygninger og toilet:
Klasselokaler og værksteder anvendes som udgangspunkt ikke, da undervisningen planlægges udendørs.
Hvis man på grund af vejret er nødt til at gå inden for informeres ledelsen, og underviseren forestår dele af
supplerende rengøring. Hvis man er nødt til at gå inden for anvendes KUN eget lokale, dvs. ikke
fællesområder som kantine m.m. Der anvendes kun de udpegede toiletter, da der er særlige forholdsregler.
Gladsaxe: Der anvendes toiletterne ved ReDesign.
Ballerup: Der anvendes kun de to toiletter ved Ejendomsservice / lærerværelse.
Ved de udpegede toiletter er der klargjort materialer i form af sprit og engangsklude. Toilet, vandhane,
håndtag skal rengøres med spritfugtet engangsklud før og efter brug.

Hygiejne og adfærd:
•
•
•
•

Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås.
Aktiviteter skal planlægges så de foregår udenfor, med mindre dette ikke er muligt, fx grundet vejret.
Der skal undervises i mindre grupper max 3 elever og kun inden for den samme klasse.
Der skal holdes afstand - mindst 2 meter.

Underviserens pligter:
•
•
•
•
•

•

Elever skal instrueres i retningslinjer for nødundervisning.
Elever skal oplæres i håndvask med flydende sæbe jf plakat om håndvask og video om håndvask.
Elever skal instrueres om rengøring/afspritning ved brug af toilet.
Elever skal instrueres i hvornår der skal vaskes hænder og desinficeres (afspritning).
Underviseren skal informere ledelsen, hvis det undtagelsesvis er nødvendigt at gennemføre
nødundervisningen indendørs (ledelsen har ansvaret for at iværksætte yderligere rengøring). Herunder
skal underviseren oplyse hvilket udstyr der har været anvendt (værktøj, maskiner, PC m.v.).
Underviseren skal sikre at retningslinjer for hyppig håndvask m.m. overholdes.

Håndvask og afspritning m.m.:
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Host og nys i ærmet – ikke i hånden.
Der skal vaskes hænder:
• Ved ankomst
• Mindst hver anden time
• Når man går fra et lokale til et andet
• Før og efter spisning
• Efter toiletbesøg
• Efter at have pudset næse
• Efter nys/host i hånden eller i engangsserviet
• Efter håndtering af affald
• Efter brug af handsker
• Inden anvendelse af computere, tastaturer, værktøj, redskaber, instrumenter m.m.
Afslut håndvask med desinficering (afspritning).

Ved sygdomssymptomer:
Ansatte eller elever der får symptomer i løbet af dagen skal hurtigst muligt tage hjem og blive hjemme
indtil 48 timer efter de sidste symptomer. Øvrige ansatte eller elever der har været i nær kontakt med den
syge orienteres om dette og om hvad symptomerne er, samt at de skal være opmærksomme på om de selv
får symptomer.
Symptomer er:
• Tør hoste
• Feber
• Vejrtrækningsbesvær
• Hovedpine
• Muskelømhed
• Ondt i halsen

Supplerende rengøring:
Hvis lokaler undtagelsesvis anvendes, så skal følgende rengøring iværksættes
• Borde skal tørres af (med sprit) – underviser.
• Computere, tastaturer, værktøj, redskaber, instrumenter m.m. skal rengøres (også ved skift mellem
brug af forskellige personer). Der skal vaskes hænder før og efter brug – underviser.
• Rengøring og desinfektion af kontaktpunkter, som f.eks. vandhaner, toiletknapper, bordoverflader,
dørhåndtag, låge/håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v.
• Skraldespande skal tømmes.

Bilag:
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•
•
•
•
•
•
•

Pjece - Information til medarbejdere på ungdoms- og voksenuddannelser
Plakat håndvask
Plakat rengøring
Plakat hold afstand
Plakat syg
Plakat forebyg smitte
Plakat håndhygiejne

Tjekliste:
Ledelse og lærer har gennemgået retningslinjer for nødundervisning
Lærer har fået udleveret pjece - Information til medarbejdere på ungdoms- og voksenuddannelser.
Der er aftalt tidspunkt for nødundervisningen
Lærer har afleveret kontaktoplysninger på elev(erne)
Lærer har instrueret elever om retningslinjer, håndvask og rengøring

Eksempel på skema Gladsaxe/Ballerup. Det gældende skema har skolelederne.
Mandag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
08.00-11.00
12.00-15.00
11.00-12.00 anvendes til rengøring af evt. lokale m.m.

Fredag

