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Kære medlem  
 

Godt nytår 

Coronasituationen  

I morgen står den på genåbning. Det betyder restriktioner, anbefalinger, retningslin-

jer, nye gamle tiltag, bekymringer osv. Derfor giver vi lige et kort overblik over det vi 

ved indtil nu, både fra kommunen og fra ministeriet. 

Det betyder for skolerne følgende. 

• Alle medarbejdere skal kunne fremvise gyldigt Coronapas. Det er aftalt, at 

man i triosamarbejdet på hver skole, aftaler hvordan det rent praktisk kom-

mer til at foregå. Det vil I blive orienteret om af jeres leder. 

• Det er vigtigt fortsat at huske på hygiejnen – vask og sprit hænder ofte – kon-

taktflader bør aftørres hyppigt.  

• Udluftning – flere gange i timen. 

• Hold afstand, når det kan lade sig gøre. 

Undervisningsministeriet har udgivet følgende retningslinjer og anbefalinger gæl-

dende fra den 5. januar 2022 – (foreløbigt) 31. marts 2022 

• Det anbefales, at undervisningen foregår i stamklasser, i det omfang det er 

foreneligt med den almindelige undervisning. 

• Pauser mm. skal foregå klassevis. 

• Afstand blandt ansatte, forældre m.fl., afstandsanbefalingen omfatter ikke 

eleverne i forhold til hinanden eller ansatte imellem eleverne. 

• Forældre anbefales af hente og bringe udendørs – så forældre ikke kommer 

indenfor på skolen. Hvis de skal ind på skolen SKAL anvendes mundbind eller 

visir. 

• Aflys større sociale arrangementer på tværs af klasser. 

• Lærere og øvrigt personale har ret til at bære visir (ikke mundbind). 

• I Greve tilbydes ansatte og elever 1. -10. klasse to ugentlige rutinescreenings-

test og 0. dags test ved smittetilfælde. Enten via tilknyttet poder eller via 
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selvtest. 

• I Greve er det besluttet at begrænse svømmeundervisningen de kommende 

uger, så klasserne ikke blandes i busser mm. Det betyder, at eleverne er af-

sted hver anden uge, andre elever er så afsted de modsatte uger. 

• Der er fortsat ansat sprittere på alle skolerne. Skolerne har i hvert fald fået 

mulighed for at gøre det. 

 

Det var det praktisk og det der er vedtaget. Derudover har vi gjort opmærksom på, 

at der er noget underligt over, at eleverne skal blive i stamklasser og skal holdes ad-

skilt, men lærere må gerne være i mange klasser hver dag. Vi har bedt om, at sko-

lerne gør hvad de kan i planlægningen, så den smitterisiko, der er ved at være i 

mange klasser hver dag, minimeres mest muligt. Vi ved godt, at oplægget fra mini-

steriets side er, at undervisningen er normal nu, men vi beder alligevel om at være 

opmærksom i denne situation. 

Vi opfordrer også til at dele klasserne op i mindre hold ved høj smitte. Igen så vi pas-

ser bedst muligt på hinanden i denne situation. 

Vi tjekker op på rengøringen, da det også er et vigtigt parameter i at forhindre 

smitte. 

Vi har løbende møder og kontakt med tillidsrepræsentanterne, de bringer mange 

gode oplysninger videre til os, som vi så kan bringe videre til rette vedkommende i 

forvaltningen. 

 

Tina Beck-Nilsson 

Formand  

 


