
 

 
 
 

Baunehøj Efterskole onsdag den 5. august 2020 

 

Kære Baunehøjelev og dine forældre! 

Nu er jeres lærere i fuld gang med at forberede den forhåbentlig forrygende opstart på et 

helt sikkert forrygende skoleår. Vi glæder os og vi er klar til at tage i mod jer på søndag. 

Inden sommerferien sendte vi jer en masse information om, hvordan vi forholder os til 

afstands-regler og hygiejneforanstaltninger i opstarten. Dem har jeg valgt at genudsende 

nedenfor, for at I ikke skal bladre alt for meget i gamle mails. 

Vi lovede også at informere jer om opstartsdagen og eventuelle nye tiltag.  

Opstartsdagen på søndag 

På søndag er programmet: 

 

13-15: Ankomst og udpakning. I bedes komme mellem kl 13 og 14. 

Der vil være mulighed for at få en kop kaffe. Tag meget gerne en kop med selv.  

15.00 Samling på plænen med velkomsttaler og fællessang 

16.00 Husmøder for forældre 

16.30 Farvel og tak til forældrene. 

 

Vi indskærper, at det primært er dine forældre, der følger dig afsted på efterskole og at vi 

ikke ønsker mere end 3 flyttefolk pr elev. Fylder I bilen op med dine små søskende, går 

det selvfølgelig også. Forældre og andre i denne ærværdige kategori skal være 

opmærksomme på at holde afstand og holde god håndhygiejne. Vi har sat to timer af til, 

at I kan rykke ind i husene og dine gæster må gerne komme med ind og stille ting og 

sager af og se dit værelse. Men de må ikke tage ophold i husene og på værelserne og de 

skal vente til, at der bliver plads til dem, dvs vente på, at dine kammeraters forældre har 

forladt værelse og hus. Det bliver heldigvis godt vejr, så tag et tæppe med og evt en lille 

picnic-kurv, så kan de sidde i græsset og hygge sig, drikke en kop kaffe og vinke til de 

andre forældre. 

Weekender 

Når I tager hjem på weekend, er det – især i begyndelsen - rigtig vigtigt, at I bruger dem 

på at slappe af og fordøje de nye indtryk sammen med jeres familier og nærmeste venner. 

Det er afgørende for, at vi kan få lov til at holde efterskole året ud, at I minimere risikoen 

for at blive smittet. 

 

Corona-skole 
Vi har lagt en plan for de første 11 uger frem til efterårsferien. Planen indeholder en 
række tiltag, som skal minimere smitterisikoen generelt. Der vil være en del rengøring og 
I vil blive undervist i primærgrupper og på mindre hold. Desuden vil vi lægge så meget 
undervisning som muligt udendørs. Forældrearrangementer på skolen er foreløbigt 



 

 
 
 

suspenderet. Vi vil kigge på muligheden for at afvikle dem på alternative måder, i mindre 
hold, på Zoom eller lignende. 
 
Tests 
Vi gør opmærksom på, at det er muligt at få foretaget en corona-test og have svaret inden 

på søndag. Vi tænker, at det kan være en god idé, hvis man har været ude og rejse eller 
har været i situationer, hvor man har større risiko for at være blevet smittet.  
 
Nedenfor er indsat de samme informationer, som blev sendt ud inden ferien. Så har I de 
corona-relaterede informationer samlet et sted: 
 
Inden du starter 

• Hvis du som elev er smittet med Corona må du naturligvis ikke komme på skolen. 
Dine forældre skal kontakte os, så vi kan aftale nærmere. 

• Hvis du har symptomer, eller hvis du af andre grunde har mistanke om, at du kan 
være smittet, så skal du heller ikke dukke op første skoledag, men kontakte 
skolen. 

• Særlig i de sidste 14 dage af sommerferien beder vi dig være ekstra opmærksom 
på, at du undgår at bringe dig i en situation, hvor du har særlig stor risiko for at 
blive smittet med corona. Det gælder først og fremmest store fester og 
arrangementer med mange mennesker.  

• Hvis du inden for de sidste 14 dage af sommerferien har rejst til et område, som 
på Udenrigsministeriets hjemmeside karakteriseres som ”karantænelande”, så må 
du heller ikke starte på skolen den 9. august, men skal ringe og aftale nærmere 
med os. 

 

Når vi er startet 

• Elever som har symptomer på Covid-19 sættes i isolation, sendes hjem og må først 
komme tilbage, når symptomerne er væk og en negativ test foreligger. 

• Får en elev covid 19 hjemsendes elevens primærgruppe (i begyndelsen vil dette 
være husgruppen) hjem og må først komme tilbage, når en negativ test foreligger. 
Vi kan vælge, at andre elever, som vi vurderer har været tæt med den bestemte 
elev, også bliver hjemsendt. 

• Eleverne må være tætte med deres primærgruppe og skal holde en meters afstand 
til alle andre elever og medarbejdere. 

• Vi har lavet systemer for, hvordan vi spiser, synger og mødes på forskellige måder, 
som skal gøre disse livsvigtige ting mulige, uden at vi smitter hinanden. 

• Generelt vil vi forsøge at minimere smitterisikoen. Eliminere den kan vi ikke og 

der vil være tilfælde, hvor vi af forskellige pædagogiske grunde (og sikkert også 
nogle upædagogiske) vil komme til at overtræde afstandsreglerne. I de tilfælde er 
det ekstra vigtigt, at vi er på plads med ordentlig hygiejne. 

• Vi kommer til at gøre en hel masse mere rent end sædvanligt. 

• Vi kommer også til at vaske og spritte hænder, mere end normalt. Men det er I jo 
allerede vant til. 

 

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/


 

 
 
 

Forældre og gæster 

Vi plejer at sige, at forældre altid er velkommen på skolen til enhver tid. Denne 
gæstfrihed kan vi desværre ikke leve helt op til, så længe der stadig er fokus på Corona. 
Derfor skal vi bede jer om 

• Kom kun få til aflevering og hentning – til første skoledag max 3 gæster pr elev, og 
gerne færre. 

• Hold jer uden døre, når I er på besøg 

• Ved afhentning til weekend, så vent med at kramme jeres unge menneske, til I er 
taget af sted fra skolen, så vi ikke risikerer at overføre smitte til de øvrige elever. 

Når alt dette er sagt – og der i virkeligheden meget mere – så er det vigtigste, at vi tænker 
os om og ikke handler i panik. Skolen har heldigvis seks gode ugers erfaring med at køre 
efterskole på disse præmisser og vi er ikke nervøse eller usikre på, at det nok skal gå.  

 

Hvis I har spørgsmål, bekymringer eller andet I vil tale med os om, skal I selvfølgelig bare 
kontakte os. 

 

Pakkelisten 
I pakkelisten står der, at I skal have mønter med til vores mønttelefoner. Det er en fejl, 
for vi har afskaffet mønttelefonerne og i stedet opstillet fastnettelefoner, som I kan bruge 
gratis i den periode i ikke har jeres mobiltelefoner. 
 
Til gengæld vil vi opfordre jer til at tage en god madkasse med, da vi kommer til at spise 
madpakker hver fredag. 
 
Som sagt: Vi glæder os til at se jer på søndag og til at lave efterskole med jer fra første 
dag. 
 

Med venlig hilsen 

på alle medarbejderes vegne  

Ulrik Goos Iversen 

 


