
 
 
 

                                                            

 

Elev-instruks for undervisning på skolen 

Læs nedenstående instruks grundigt, da denne skal overholdes, for at vi kan holde gymnasiet åbent. 

Der vil i perioden fra torsdag d. 16. april og foreløbigt til d. 10. maj blive afholdt undervisning på skolen for 
2.HF og 3.g ud fra præmisser beskrevet nedenfor. 2. hf´erne starter på skolen d. 16. april, mens 3.g-
klasserne starter først på skolen d. 20. april. 

1. Klasserne skal ikke møde samtidig. Se andet dokument. 
2. Klasserne skal blive i det samme lokale hele dagen. Se andet dokument. 
3. Hvis du kan cykle i skole, så gør det. 
4. Hold afstand af to meter til andre. 
5. Vask hænder, når du ankommer til skolen, vask hænder minimum hver anden time, vask hænder 

før og efter spisning, host og nys i ærmet - følg de opslåede retningslinjer på skolen for hygiejne, 
der følger sundhedsmyndighedernes anvisninger.  

6. Skolen bliver to gange om dagen gjort rent. Tag derfor hensyn til rengøringspersonalet, der vil være 
på skolen. 

7. Hold dig løbende orienteret på skolens hjemmeside og lectio, da der kan komme justeringer.  

For 2. hf-klasser:  

For 2. hf-klasserne undervises i alle fag på skolen, medmindre læreren tilhører gruppen af medarbejdere, 
der er fritaget fra at skulle fremmøde på skolen. I så fald vil undervisningen foregå virtuelt.  
Man skal som elev overholde sundhedsmyndighedernes krav om afstand og håndvask (se anden instruks). 
For at der kan være undervisning, har skolen iværksat følgende: 
 

1. Der er til alle undervisningstimer afsat to klasselokaler, som klassen skal fordele sig i ved 
undervisningens start. Der må kun sidde én elev ved hvert bord og hold afstand til hinanden. 

2. Når klassen har pause, virtuel undervisning eller mellemtime skal man opholde sig i de klasselokaler 
som klassen har fået tildelt – alternativt udenfor. Det er ikke tilladt at opholde sig i kantinen eller 
andre stedet på skolen. 

3. Som elev har man mulighed for at købe mad i kantinen. Der vil være bestemte perioder i løbet af 2. 
modul, hvor man kan komme i kantinen (se oversigt nedenfor). Det er vigtigt, at man overholder 
afstandskravet i køen. Har man ikke mulighed for at komme i det afsatte tidsrum, er der også åbent 
i spisepausen for alle. 

4. Eleverne skal i videst muligt omfang anvende de tildelte toiletter (se oversigt nedenfor). Hvis man 
har idræt, bruger man dog skolens badefaciliteter og toiletter tilknyttet her. Hvis man har sidste 
modul i idræt, kan man tage hjem uden at gå i bad.   

 
 
 



 
 
 

                                                            

 

For 3.g-klasser:  
 
3.g-klasserne starter først d. 20. april. Klasserne undervises i deres stamklassefag. Blandede valgfagshold 
og idræt foregår som virtuel undervisning. I idræt kan læreren tilrettelægge undervisning udendørs og 
uden brug af omklædningsrum. I disse tilfælde får eleverne besked af deres lærer.  
Hvis læreren tilhører gruppen af medarbejdere, der er fritaget fra at skulle fremmøde på skolen, vil 
undervisningen foregå virtuelt sammen med de andre fag, der stadig giver virtuel undervisning. 
Alle elever skal overholde sundhedsmyndighedernes krav om afstand og håndvask (se anden instruks). For 
at dette kan lade sig gøre har skolen iværksat følgende: 

 
1. Der er til alle undervisningstimer afsat to klasselokaler, som klassen skal fordele sig i ved 

undervisningens start. Der må kun sidde én elev ved hvert bord og hold afstand til hinanden. 
2. Når klassen har pause, virtuel undervisning eller mellemtime skal man opholde sig i de klasselokaler 

som klassen har fået tildelt – alternativt udenfor. Det er ikke tilladt at opholde sig i kantinen eller 
andre stedet på skolen. 

3. Som elev har man mulighed for at købe mad i kantinen. Der vil være bestemte perioder i løbet af 2. 
modul, hvor man kan komme i kantinen (se oversigt nedenfor). Det er vigtigt, at man overholder 
afstandskravet i køen. Har man ikke mulighed for at komme i det afsatte tidsrum er der også åbent i 
spisepausen for alle. 

4. Eleverne skal i videst muligt omfang anvende de tildelte toiletter. Hvis man har idræt, bruger man 
dog skolens badefaciliteter og toiletter tilknyttet her. Hvis man har sidste modul i idræt, kan man 
tage hjem uden at gå i bad. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


