
 

 

 

 
Velkommen til et nyt skoleår på Antvorskov Skole 

 

Kære forældre 
 

Med håbet om at I og jeres familier har haft en dejlig sommerferie vil jeg hermed give jer nogle vigtige 

informationer om hvilke retningslinjer, der gælder for opstarten af det kommende skoleår. 
 

Desværre er al ting ikke, som det var før Coronaudbruddet, men vi tager al læringen fra foråret med os 

ind i det nye skoleår. Skolen er parat og vil fortsat lægge sig i selen for at skabe de bedst mulige rammer 
for god læring under de nye omstændigheder. 

 

Skolens ledelse har lige lagt sidste hånd på ”Drejebog 3” for genåbning af skolen ud fra 
Undervisningsministeriets ”Retningslinjer for grundskoler på Børne og Undervisningsministeriets område 

ifm. forebyggelse af Smittespredning af Covid 19” til vores personale. 

 
Skolen fortsætter med stort set de samme regler i forhold til Covid 19, som var gældende før 

sommerferien. Som skole vil vi gøre rigtig meget for, at alle elever og ansatte kan føle sig trygge i en 

omskiftelig tid, hvor Covid 19 ikke er forsvundet, men hele tiden kan blusse op. Tænk blot på Ringsted 
og Aarhus kommune. 

 

I retningslinjerne fremhæves det bl.a. at grundelementerne i forebyggelse af smittespredning er i 
prioriteret rækkefølge:  

 Isolation af personer med symptomer  

 Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne 
 Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer 

 

På skolen udmønter vi retningslinjerne ved at eleverne i vanlig god stil samarbejder om 
 At eleverne i klasselokaler med døre til udearealer benytter disse. 

 At vi fortsat har opdelt skolens udeområder i zoner, så klasserne ikke blandes i frikvarterne.  

 At elever med påvist Covid 19 skal blive hjemme fra skole, indtil der er gået 48 timer uden 
symptomer. 

 Pauser og frikvarterer holdes klassevist.  

 
På skolen udmønter vi retningslinjerne ved, at forældrene i vanlig god stil samarbejder om: 

 At I som forældre fortsat husker at tale med jeres barn om håndvask og andre 

smitteforebyggende foranstaltninger.  
 At eleverne selv kommer i skole og eller afleveres ved en af skolens parkeringspladser- husk 

eleverne kan godt selv, hvilket de viste så flot før sommerferien. 

 At der fortsat er ”Forældrefri Zone” på skolen bortset fra 0. klassernes forældre, som må følge 
eleverne til klassens ”havedør” frem til 1. oktober. 

 At forældrene ikke tager ophold ved skolen og skolens parkeringspladser i grupper om morgenen 

og om eftermiddagen. 
 At der ved behov for afhentning af elever, sker det udendørs ved klassernes ”havedøre” – husk at 

holde afstand. 

 At forældre holder deres barn hjemme og kontakter skolen ved mistanke om smitte i hjemmet, 
eller hvis barnet konstateres smittet. 

 At forældre til større elever kontaktes med henblik på hjemsendelse, hvis deres barn bryder 

retningslinjerne 
 Elever skal blive hjemme i 14 dage efter ikke-nødvendige rejse til lande, som det frarådes at 

besøge, og skal ikke modtage fjernundervisning 

 

 
Lærerne og en hel del af pædagogerne har her i uge 32 været på en række forskellige kurser, planlagt i 

deres fag- og årgangsteam og lagt sidste hånd på at gøre klasselokalerne helt parate til på mandag. 

Vores SFO har været fuld af gode aktiviteter med glade børn, der ser frem til at komme i skole igen.  
 

Skolens personale glæder sig endnu en gang til at byde eleverne velkommen tilbage på skolen.  

 
 

Søren Ranthe 

Skoleleder 
 

 


