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Indledning 

Waldemarsbo Efterskole (WE) har i slutningen af indeværende nedlukningsperioden været åbent for 

en gruppe elever efter aftale med Undervisningsministeriet. Skolen har i denne periode efterlevet 

sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer, og vi har øvet os i at være sammen på en 

ny måde, der minimere risikoen for smittespredning.   

Her på skolen har vi ændret indretningen i spisesalen, så der sikres tilstrækkelig afstand til hinanden 

og faste pladser til eleverne. Vi spiser 2 steder. 2 familiegrupper i spisesalen og 2 familiegrupper i et 

festtelt i gården. Dette for at kunne overholde 2 meterkravet til de forskellige familiegrupper.  Ved 

alle måltider vil det være en ansat, der står for udlevering af mad. Toiletterne opdeles, så max. 3 

værelser deles om ét toilet og bad. Alle toiletter og kontaktpunkter rengøres grundigt min. 1 gang 

dagligt. Ved alle indgange, toiletter og fællesarealer findes der håndvaske eller spritdispensere med 

vejledning til god håndhygiejne. Elever gør grundigt rent på deres værelser hver dag.  

Eleverne er inddelt i familiegrupper på op til max 25 elever. En familiegruppe må iflg retningslinjerne 

for efterskoler (file:///C:/Users/tk/Downloads/210310-Generelle-retningslinjer-for-efterskoler-frie-

fagskoler-og-kostafdelinger-p-fri-og-privatskol.pdf ) være mellem 25-30 elever. Indenfor 

familiegruppen gælder afstandskravet på 2m ikke. På WE er vi opdelt i 4 familiegrupper. Én for hver 

bo-enhed.  

• Grevegangen 20 elever

• Barongangen 20 elever

• Prinsessegange 25 elever

• Stillehuset 12 elever.

Det betyder i praksis, at elever på skolen ikke må besøge hinanden på hinandens gange/ værelserne, 

men kun på fællesarealerne.   

Fællesarealerne er Aktivitetsrummet, Hjerterummet, teltet i gården samt udendørsarealer. Her må 

eleverne være sammen med 2 meters afstand og god håndhygiejne., hvis man ikke er i samme 

familiegruppe. Elever indenfor samme familiegruppe må gerne være tæt på hinanden. 

For at vi kan være med til at minimere risikoen for smitte, kræver det noget af os alle sammen. Vi 

sørger for det praktiske og pædagogiske på skolen, og vi støtter og guider eleverne igennem corona- 

hverdagen. Alle elever og medarbejdere testes 2 gange ugentligt (tirsdag og fredag med kviktest). 

Herved kan smitte hurtigt opspores, og vi kan handle hurtigt og effektivt, så smitten kan inddæmmes 

og  ikke spredes yderligere.  

Vi opfordrer til,  at eleverne i videst muligt omfang bliver på skolen i weekenderne, men tager nogle 

hjem, så skal eleverne ved ankomsten søndag komme og fremvise en negativ corona-test, som ikke 

er mere end 72 t gammel. (testen kan fremvises fysisk, på mail eller et screenshot) 

Vi ved, at det er en helt særlig tid med mange forandringer, og der kan være mange spørgsmål. Vi 

håber, at denne beredskabsplan giver et overblik over vores praktiske tiltag og arbejdsgange i denne 

tid.  Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte skolen/ forstander Tine Engell Kjøller på tlf. 

56716388.  
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Hvad gør jeg? 

Symptomer på COVID-19 Sundhedsstyrelsen beskriver følgende symptomer på COVID-19: Ondt i 

halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Nogle kan opleve hovedpine, tab af 

smag- og lugtesans, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer. Hvis du er i tvivl kontakt egen 

læge.  

Hvis en elev udviser symptomer i hjemmet 

Skolen må ikke modtage elever med symptomer på COVID-19. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte 

egen læge. Eleven kan vende tilbage til skolen 48 timer efter sidste symptomer eller straks efter en 

negativ COVID-19 test.  

Hvis et familiemedlem er testet positiv for COVID-19 

Skolen kontaktes, hvis et hjemmeboende familiemedlem er konstateret positiv med COVID-19 eller 

eleven har været i tæt kontakt med en positiv testet COVID-19. Udgangspunktet vil være, at eleven 

skal testes før han/hun kan vende tilbage til skolen.  

Hvis en elev udviser symptomer på COVID-19 på skolen. 

Vi skolen hurtigst muligt få foranstaltet en Kviktest (ud over de 2 gange, som vi i forvejen nu 

kviktester på skolen). Eleven isoleres på sit værelse, hvis denne hurtigtest er positiv. Herefter køres 

eleven til en PCR-test, på det nærliggende testcenter, hvor man gør brug af fasttrack (uden 

tidsbestilling grundet positivt svar på kviktest). Chaufføren (medarbejderen) skal have værnemidler 

på, og eleven naturligvis også mundbind på samt engangshandsker. Efter PCR-testen isoleres eleven 

på sit eget værelse indtil han/ hun kan afhentes. Er PCR-testen positiv, sendes også 

værelsekammeraten samt resten af familiegruppen hjem til PCR-test, så vi undgår yderligere 

smittespredning blandt elever og ansatte. 

• Ansat som fører tilsyn med/ er primæransvarlig for den smittede elev påfører sig værnemidler –

findes på lærerværelse og i sovevagtværelse.

• Eleven isoleres på eget værelse.

• Ledelsen kontaktes og er ansvarlig for kontakten til hjemmet.  Forældre kontaktes og bedes om af

hente eleven.

• Evt. måltider serveres på værelset af samme ansat

• Samme lærer pakker elevens sengetøj og personlige ejendele ned

• Værnemidler rengøres eller smides væk og affaldspose smides ud.

• COVID-19 registreringsskema udfyldes – findes på kontor/VIGGO.  Elevværelse og kontaktpunkter

rengøres, når eleven er afhentet.

Eleven kan vende tilbage til skolen efter en negativ COVID-19 test eller 48 timer efter sidste 

symptomer.  
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Hvis en elev med COVID-19 symptomer ikke af forskellige årsager ikke kan komme hjem indenfor 

kortere tid isoleres vedkommende i ”Tårnværelset”, hvor der er tilhørende toiletfaciliteter. Ledelsen 

kontaktes og der arrangerer transport hjem hurtigst muligt.    

Hvis en ansat udviser symptomer på COVID-19: 

Ansatte med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme indtil de testet negativ for COVID-19 eller 

48 timer efter sidste symptomer. Hvis en ansat testes positiv for COVID-19, kontaktes ledelsen og 

der udarbejdes en opgørelse over de elever og kolleger, der har været tæt kontakt til. De 

pågældende elever og ansatte vil få taget en Kvik-test, og dernæst sendes videre til en PCR-test.  

test.  

Ved flere samtidige tilfælde af COVID-19 smittede på skolen 

Ved flere tilfælde af COVID-19 smittede blandt elever eller ansatte kontakter skolens ledelse 

sundhedsmyndighederne og bestyrelsen, som herefter beslutter om skolen skal lukkes for at 

forhindre yderligere smittespredning.  

Hvis skolen lukkes ned, fortsættes nødberedskabet som hidtil. Der kan dog indføres mere restriktive 

forholdsregler for at forhindre yderligere smitte. Skolen følger desuden myndighedernes 

retningslinjer.  

Kommunikation 

Al COVID-19 kommunikation til forældre og ud af huset varetages af ledelsen, mens kommunikation 

til familiegruppen og dagbogsnotater fortsat kan varetages af personalet.   

Vi er bevidste og særlige opmærksomme på at modvirke rygter, utryghed og unødige bekymringer 

hos elever og ansatte. 


