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Skolestart og corona-forebyggelse 
Årets skolestart bærer naturligvis præg af corona-pandemien og kommunerne følger smittetallene tæt. Du 
har måske brug for tydelige og opdaterede retningslinjer i forhold til den nye situation, hvor alle er tilbage 
på fuld tid og hvorledes skolen så skal forholde sig til smitterisiko. 
 
De seneste retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet udkom 19. juni 2020 og slår fast, at 
skolerne skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Det betyder, at skolerne har en næsten 
normal skolegang, idet alle elever er retur, der er ikke længere opdelte klasser, alle har fuldt skema og 
afstandskravet er ophævet imellem elever i samme gruppe (klasse); men IKKE mellem lærer/lærer og ikke 
mellem lærer og elever, hvor der skal være 1 meter i normale situationer og 2 meter til første række af 
elever ved tavleundervisning.  
 
Nødundervisning skal begrænses til der, hvor det ikke er muligt for skolen på grund af de sundhedsfaglige 
anbefalinger at gennemføre undervisningen efter almindelige regler fx ved konstaterede smittetilfælde på 
skolen. Du kan finde retningslinjerne gældende fra 1. august her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-
fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer 
 

• Det anbefales stadig, at man reducerer antal kontakter OG har fokus på hygiejne både i forhold til 
grundig rengøring, hyppig håndvask og/eller afspritning samt god hosteetikette.  

• Det anbefales fortsat, at der ikke undervises af flere lærere end nødvendigt og at pauser og frikvarterer 
så vidt muligt holdes klassevist og forskudt.  

• Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor opmærksomhed på 
øvrige anbefalinger; særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. 

• Der bør være hyppig og gentagen rengøring af kontaktpunkter – dørhåndtag, bordflader og IT-udstyr, 
og frekvensen skal tilpasses aktiviteterne. Vær ligeledes opmærksom på rengøring i faglokaler fx 
Håndværk/Design og musiklokaler ved brug af værktøj og instrumenter. 

 
Du kan få meget mere viden og konkrete forslag til forebyggelse af corona ved at læse DLFs nyhedsbrev 
Aktuelt om Arbejdsmiljø (AOA - særligt nummer 3, 5 og 6) her: https://www.dlf.org/loen-og-
vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant”.  
 

Brug af mundbind 
Sundhedsstyrelsen anbefaler nu brug af mundbind i myldretid ved brug af offentlig transport. Der er fortsat 
ikke krav eller anbefaling om brug af mundbind på skoler. Hvis I anvender offentlig transport i arbejdstiden 
fx i forbindelse med ture ud af huset eller fx besøger museer, bør mundbind være tilgængelige, ligesom 
andre værnemidler som håndsprit, handsker og vådservietter.  
 
Ud fra en arbejdsmiljømæssig vurdering er det god forebyggelse, at værnemidler er en fast del af turtasken 
og i øvrigt er tilgængelige for alle ansatte på arbejdspladsen i det omfang, der måtte opstå behov for det.  
 
Tag drøftelsen på arbejdspladsen og lav en risikovurdering over mulige situationer, hvor det giver mening at 
anvende værnemidler og sørg for at alle medarbejdere orienteres herom. Værnemidler til brug på 
arbejdspladsen skal naturligvis stilles til rådighed af arbejdsgiver. 
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Stop smitten – hold arbejdspladsen ren 
BFA Velfærd og Offentlig administration har fået udarbejdet et nyt materiale, som adresserer rengøring for 
medarbejdere, der ikke normalt har dette som primær opgave. 
 
Det skal ledelsen og MED/arbejdsmiljøorganisation gøre 
• Lav klare retningslinjer for hygiejne og rengøring. Sørg for, at både rengøringspersonalet og de øvrige 

medarbejdere får den nødvendige oplæring og instruktion og ved, hvad der bliver forventet af dem. 
• De nødvendige værnemidler skal være tilgængelige for alle – fx håndsprit, handsker og masker, 

ligesom der bør benyttes en god håndcreme uden allergener. 
• Inddrag arbejdsmiljøgruppen, rengøringspersonalet og de øvrige medarbejdere aktivt i overvejelser 

og løsninger. Det giver bedre beslutninger og stærkere ejerskab. 
 

Hvis eleverne inddrages i rengøringsopgaven, er det vigtigt også at sætte fokus på deres hygiejne og brug af 
handsker så de ikke udsættes for smittefare. 
I Nyborg kommune har de fundet følgende løsning: 
 
Kasser med imprægnerede klude skaber tryghed 
“På skolerne og i de administrative bygninger har vores rengøringsassistenter stillet nogle kasser frem hver 
morgen. Nogle kasser med imprægnerede klude med rengøringsmiddel og nogle tomme kasser. Eleverne og 
de ansatte bruger deres klude til at tørre deres borde af i løbet af dagen. Bagefter lægger de dem i en pose 
og i den tomme kasse. Det har skabt tryghed ude på skolerne og på arbejdspladserne, og på den måde er de 
selv sluppet for at fedte rundt med rengøringsmidlerne.” 
Jytte Hansen, leder af kommunens serviceteam, Nyborg kommune 
 
Du kan gratis hente alle materialerne om rengøring og inddragelse af medarbejdere og få yderligere viden 
bl.a. om hvilke rengøringsmidler samt desinfektionsmidler, der må anvendes via linket: 
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/reng%C3%B8ring-
fakta?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=add6eb5318-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_03_12_14&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-add6eb5318-
20444229&mc_cid=add6eb5318&mc_eid=dcb3c14130 
 
I tidligere AOA publikationer kan du læse mere om corona under følgende overskrifter: 
 
AOA 6, udgivet 2. juni 2020 

• Arbejdstilsynets tilsynsindsats på fuldt blus igen 

• Corona og moralsk stress 

• Angst eller bekymring for corona 
 

AOA 5, udgivet 18. maj 2020 

• Sundhedsstyrelsens vejledning til forebyggelse af smittespredning  

• Nye retningslinjer og udmelding om revidering af risikogrupper i forbindelse med COVID-19  

• Håndtering af bekymring for smitterisiko 

• Rengøring med desinfektionsmidler kræver oplæring og instruktion 

• Er I ramt af mental ’coronamathed’ 
 
AOA 4, udgivet 4. maj 2020 

• COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade  

• Den nye teststrategi i et arbejdsmiljøperspektiv  

• Værnemidler 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/reng%C3%B8ring-fakta?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=add6eb5318-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_03_12_14&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-add6eb5318-20444229&mc_cid=add6eb5318&mc_eid=dcb3c14130
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/reng%C3%B8ring-fakta?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=add6eb5318-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_03_12_14&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-add6eb5318-20444229&mc_cid=add6eb5318&mc_eid=dcb3c14130
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/reng%C3%B8ring-fakta?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=add6eb5318-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_03_12_14&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-add6eb5318-20444229&mc_cid=add6eb5318&mc_eid=dcb3c14130
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/reng%C3%B8ring-fakta?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=add6eb5318-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_03_12_14&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-add6eb5318-20444229&mc_cid=add6eb5318&mc_eid=dcb3c14130


• Når arbejdstid og fritid flyder sammen, og undervisning med højt fagligt indhold bliver til 
nødundervisning og nødpasning 

• Hjemmearbejdspladsen, pauser og kommunikation mellem skole og hjem 
 
AOA 3, udgivet 16. april 2020 

• Forholdsregler vedr. Corona og genåbning af skolerne  

• Forebyggelse mod smitte på arbejdspladsen 

• Forebyggelse og risikogrupper 

• Risikovurdering 

• Håndter usikkerhed og bekymring 
 
AOA 2, udgivet 1. april 2020 – Nyhedsbrev om forholdsregler vedr. coronavirus 

• Anbefalinger vedrørende hjemmearbejde 

• Når I er retur på arbejdspladsen eller er en del af en nødpasningsordning 

• Forhold, som kan bidrage til at undgå smitte i dagligdagen 
 
 


