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Om særlige forhold på Gribskov Gymnasium pga. COVID-19 
• gælder fra august til nye retningslinjer udmeldes.  

 
Vi er ved at være tæt på normale forhold, men der er dog stadig særlige retningslinjer, som vi skal 
følge, og de sætter nogle begrænsninger. Generelt følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som 
løbende opdateres. Nedenfor er de retningslinjer, som vi alle skal følge fra august (hvornår de 
ændres ved vi ikke, men vi orienterer løbende). 
 
 
Generelle retningslinjer:  
 

• Vi kan nu fravige den generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters afstand mellem 
elever i samme klasse eller på samme valghold. Det betyder, at borde og stole i 
klasselokalerne nu stilles op som normalt. Idrætsundervisning vil også kunne gennemføres 
med særlig opmærksomhed på god hygiejne (idrætslærerene får udleveret særlige 
retningslinjer).  

 
• Den generelle anbefaling om 1 meters afstand (og 2 meters afstand i særlige situationer) 

skal fortsat overholdes, når elever opholder sig samme sted som andre klasser på f.eks. 
fællesarealer. Som tiltag for at undgå at elever fra forskellige klasser sætter sig sammen, 
har vi derfor foreløbig vi valgt ikke at sætte bordene op i fællesrummet. I sofaerne og 
bordene i fløjene og ved udendørsbordene skal man fortsat huske afstandskravet. Desuden 
skal man undgå at samle sig i store grupper i fællesrummet.  

 
• Frikvarterer og frokostpausen skal holdes med klassekammeraterne. Derfor må man 

undtagelsesvis spise frokost i klasselokalerne (dog ikke i laboratorier og musiklokalet). Der 
vil i Lectio blive angivet et fast ”frokostlokale”. Nogle klasser vil få tildelt område i en af 
fløjene. Pauser kan også holdes udenfor, hvor afstandskravet på 1 meter fortsat skal 
overholdes.  
 

• Alle ansatte skal fortsat holde 1 meters afstand til andre ansatte og til elever. Ved 
tavleundervisning holdes 2 meters afstand til elever.  
 

• Alle skal fortsat være ekstra opmærksomme på god håndhygiejne og begrænse den fysiske 
kontakt. Der er opsat standere med afspritningsmiddel rundt om på skolen. Der gøres 
desuden ekstra rent.  

 
• Introdag gennemføres klassevis med særlig opmærksomhed på afspritning af redskaber 

ved skift mellem forskellige opgaver.  
 

• Der kan indtil videre ikke holdes morgensamlinger eller fællestimer i Kultursalen. 
 

• Den årlige fodboldturnering på tværs af klasser ved vi endnu ikke, om vi kan afholde. 
Muligvis må den udskydes til foråret. 
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• Fitnesslokalet åbnes igen for de elever, der har adgang til det. Der må max. være 10 elever 

i fitnesslokalet ad gangen. Der hænges retningslinjer op i lokalet.  
 

• Musikpavillonen åbnes igen for de elever, der har adgang til den. Der må max. Være 5 
elever i musikpavillonen ad gangen. Der hænges retningslinjer op i lokalet. 
 

• Fester er det ikke tilladt at holde nu. Om det bliver muligt at gennemføre introfesten i 
september, ved vi endnu ikke.  
 

• Hvis der sker noget særligt i forhold til corona-situationen, vil rektor Kristoffer Høy Sidenius 
via mail orientere alle ansatte, elever og deres forældre. Hvis man har spørgsmål om 
forhold i forbindelse med corona-situationen, kan man altid kontakt rektor på 
rektor@gribskovgymnasium.dk eller mobil 21 30 10 20.  
 

 
 
Ved mistanke om smitte med COVID-19 
 

• Hvis man har mistanke om at man er smittet med COVID-19, skal man kontakte egen læge 
og bestille tid til en test. Derefter skal man ringe til gymnasiets kontor. Kontoret vil 
orientere lærerne, så undervisningen kan følges virtuelt, mens der ventes på testresultatet.  

• Hvis testen er negativ, orienterer man kontoret og man kan komme i skole igen.  
• Hvis testen er positiv, orienterer man kontoret, der sørger for at lærerne orienteres, så 

undervisningen kan følges hjemmefra, hvis man er frisk nok til det. Man må først komme i 
skole igen, når man har været symptomfri i 48 timer.  

 
Hvis man er i særlig risikogruppe 
 

• Hvis man er i særlig risikogruppe, skal man kontakte egen læge. Hvis lægen vurderer at 
man skal blive hjemme, skal man sende dokumentation for dette til kontoret, som så vil 
sørge for, at lærerne orienteres og undervisningen kan følges virtuelt.   

  
 

Revideret 4. august 2020 

mailto:rektor@gribskovgymnasium.dk

