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Kære elever og jeres forældre. 

           Egedal den 7. januar 2022 
 
Vi glæder os til at se alle elever tilbage på skolen igen fra mandag den 10. januar 2022. 
Inden vi mødes på mandag, vil vi opfordre alle, som tænker at de evt. kan være blevet smittet med 
corona, til at blive testet.  
 
Vi har lyttet til elevrådets og jeres bekymringer. Vi opfylder både de officielle retningslinjer og alle 
anbefalinger, så I kan være trygge ved at vende fysisk tilbage i skolen.  
 

• Mundbind eller visir skal konsekvent bæres af alle på skolen - også når man sidder ned. Eneste 

undtagelse for at bruge mundbind eller visir er, når man sidder ned i klasselokalet eller når 

undervisningen f.eks. i idræt kræver det. Elever, som ikke efterkommer dette krav, vil blive 

hjemsendt med fravær. Hvis man er fritaget for brug af mundbind/visir, skal man henvende sig til 

kontoret med gyldig dokumentation. 

 

• For at sikre at I blandes så lidt som overhoved muligt med hinanden, er skolen igen 

sektionsopdelt. Se her hvilke indgange I skal benytte for at komme til de forskellige klasselokaler. 

 

 
 

 

http://www.egedalgym.dk/
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• I forbindelse med undervisningen kan I, hvis I har mundbind eller visir på, være på det 

fællesområde som hører til jeres sektion. I må ikke blande jer med elever fra andre hold/klasser.  

 

• I pauserne skal I enten være i jeres undervisningslokale eller udendørs. Vi anbefaler i høj grad, at I 

tager varmt tøj med. I pauserne må I kun være på fællesarealerne, når I enkeltvis skal benytte 

toiletterne.  

 

• Alle måltider skal spises i undervisningslokalerne.  

 

• Kantinen vil være åben. Efter køb skal man gå direkte til stamklassen eller blive udenfor. Indgang 

ved Krea.  

 

• De to klasser, som er vandreklasser, får tildelt et særligt pause/frokostområde.  

 

• Alle vandposter vil være lukkede. Det er derfor en god ide at medbringe en vandflaske.  

 

• Alle elever vil få en fast plads i deres i stamklasser. På valghold sidder man stamklassevis.  

 

• Alle undervisningslokaler skal luftes ud i midten af modulet og i pauserne mellem modulerne. Vi 

forventer, at I elever bidrager til dette.  

 

• Alle elever skal have gyldigt coronapas. Coronapasset vil blive tjekket i samtidige moduler.  

 

• Alle sociale arrangementer aflyses eller gøres virtuelt (inkl. lektiecafe).  

 

• Der er vil være ekstra rengøring af alle fælles områder. Der vil være sprit i alle 

undervisningslokaler til afspritning af borde og hænder.  

 

• Da det høje smittetal vil kunne betyde mange fraværende i den kommende tid, har vi helt 

ekstraordinært besluttet at tilbyde særundervisning. Er eleven ikke i stand til at komme i skole kan 

man være med online via en klassekammerats computer. Man bliver som normalt registreret 

fraværende, hvis man ikke er fysisk til stede, med mindre man har dokumenteret corona-

relateret fravær. Gyldig dokumentation er enten positivt Corona-test eller et rekvisitionsnummer 

på den som du er nærkontakt til. 

http://www.egedalgym.dk/
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Skriv til post@egegym.dk, hvis du er dokumenteret nærkontakt eller er testet positiv. Hvis du ikke 
er for syg af corona, og du kan dokumentere, at dit fravær er corona-relateret, vil du hurtigst 
muligt blive skrevet på en liste, som sikrer, at du ikke får fravær, hvis du deltager i online. Vi vil 
opdatere listen hver formiddag, så du må være lidt tålmodig.  

• Hvis du bliver smittet med corona, betyder det, at dit coronapas ikke fungerer i 14 dage. Du kan 
ophæve din selvisolation og komme i skole, hvis nedenstående er opfyldt. Det vil dog være en god 
ide at konsultere en sundhedsfaglig person eller corona-hotlinen (32320511) inden du kommer i 
skole. Skole udsteder en seddel, som du kan bruge som coronapas på skolen, mens dit coronapas 
ikke fungerer, hvis følgende er opfyldt: 

Hvis du har symptomer:  

• Du regnes for smittefri og kan ophæve din selvisolation 48 timer efter, at dine symptomer er 

forsvundet. Du kan også ophæve din selvisolation efter 10 dages sygdom, hvis du på det tidspunkt 

har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol), føler 

du har det betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller 

lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v.  

 
Hvis du ikke har symptomer  

• Du er smittefri og kan ophæve din selvisolation 7 dage efter, at du fik taget testen. Du skal ikke 

testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om du 

er rask og ikke længere smitter. Det er altså ikke nødvendigt at have en negativ test for at kunne 

vende tilbage til arbejde, skole m.v 

 
 

 
 
De bedste hilsner 
 
 
Camilla Rye    

http://www.egedalgym.dk/
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