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Regler og anbefalinger til eleverne i forbindelse med genåbningen 

Reglerne og anbefalingerne er lavet for at alle, der møder på FGU er trygge og lavet for at 

mindske eventuel spredning af virus. 

I SKAL overholde disse retningslinjer, ellers kan I blive hjemsendt og kun modtage 

fjernundervisning. 

Ophold på skolen: 

- Skolernes åbningstid for elever er 9 - 12 på hverdage. Din kontaktlærer vil orientere 

dig om dit ugeskema. 

- Skolen er nu inddelt i zoner, du skal under hele din dag med undervisning blive i 

den zone og ikke besøge de andre 

- I opfordres til kun at færdes i samme mindre grupper.  

- Efter endt undervisning skal du forlade skolen 

- I undervisningen er kravet om afstand mellem eleverne mindst 1 meter, hvis muligt 

anbefaler vi fortsat 2 meter, hvis der ikke er ansigt til ansigt kontakt eller risiko for 

dråbesmitte. 

- Der vil ikke blive serveret mad, kaffe eller andet på FGU Lolland-Falster. Derfor 

opfordres I til selv at medbringe spise og drikke i det omfang, der er behov.  

- Der må ikke deles mad eller drikke mellem hinanden 

Håndvask 

For at sikre god håndhygiejne skal du:  

- Vaske hænder med vand og flydende sæbe, når du kommer ind på skolen; din 

underviser fortæller dig hvor  

- Vaske dine hænder grundigt med vand og sæbe i 1 minut. Din underviser vil om 

nødvendigt instruere dig i korrekt håndvask ved opstart. 

- Vaske hænder, når hænderne er synligt snavsede.  

- Vaske hænder i faste intervaller fx i hver pause (som minimum hver anden time).  
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- Vaske hænder før og efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og 

efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.  

- Anvende det opstillede håndsprit/desinfektion, når du ikke er i nærheden af vand og 

sæbe.  

- Vask hænder, inden du går hjem fra skole, og igen når du kommer hjem 

 

Hold afstand 

- Lad være med at give håndtryk, highfives, kindkys eller kram. 

- Bliv udenfor i frikvartererne, og husk ikke at stå for tæt på dine venner.  

 

Rengøring 

- Rengør din elektronik hver dag (telefon, tablet, headset og computer). Brug ikke 

hinandens elektronik, hvis ikke de er rengjort ved overdragelsen 

- Del ikke din mad med andre og lad være med at dele ud. Heller ikke hvis du har 

fødselsdag. Sørg for at der er rent, der hvor du spiser. 

- Host eller nys i dit ærme. 

PC 

- Hvis du har egen bærbar pc, må du meget gerne tage den med i skole 

- Hvis du har lånt en pc på FGU, skal du medbringe den 

 

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er:  

- Vask dine hænder tit eller brug håndsprit  

- Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder  

- Undgå håndtryk, kindkys eller kram - begræns den fysiske kontakt  

- Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen  

- Hold afstand - bed andre tage hensyn  


