Nye tiltag på RG i forhold til Covid- 19
Ledelsen har efter det ekstraordinære RGSU-møde 30/9 besluttet følgende nye tiltag i forhold
til at begrænse smittespredningen på RG

Virtuel undervisning på skift:
Hver dag hjemesendes 20% af eleverne som deltager virtuelt i undervisningen.
Koordinatorerne skal lave en buddyordning, mere herom til koordinatorerne. Eleverne er
sammen 3 og 3 med ansvar for at hjælpe hinanden i meet eller lignende. Der vil dog være
enkelte dage, hvor 1.gerne skal til prøve i ap nv og lignende, hvor hele klassen måske bør være
samlet.

Færdsel på gangene og i klassens fællesområder.
Ophold på gangen er forbudt. Gangene bruges til at gå på!
Egentlig ophold på gangene vil blive sanktioneret. Der oprettes et korps.
Færdslen på gangen vil blive reguleret via skiltning, med højre færdsel og/eller ensretning.
Flest mulig døre vil stå permanent åbne.
Yderligere mulige tiltag
Det nye skema efter grundforløbet vil bliv lagt så eleverne skal færdes mindst muligt rundt på
fællesarealerne. Vi kan ikke have faste klasselokale, men vi vil bestræbe det
Vi har overvejet at lukke klassernes pauseområder/gruppeområder, så man enten er i sit
undervisningslokale eller udenfor, men lige nu bevares gruppeområderne.

Forskudte pauser
Specielt i de korte 5 minutters pauser og i 10 pausen er der mange på gangene. Dette forsøges
imødegået på følgende måde:
3.g’ erne møder 10 minutter senere end normalt til timerne, derimod droppes pausen, så
eleverne bliver i lokalet indtil næste store frikvarter. Man kan godt holde en strække ben pause
og lufte godt ud mens man er i lokalet. Dermed droppes 5 minutter pausen for 3. G
Derudover bestræbes det at:
5 minutters pausen holdes “tidligt” for 1.g’er ca 5 minutter før planlagt i skemaet

5 minutters pausen holdes sent for 2. g’er ca 5 minutter efter planlagt i skemaet
Man går ikke til sit “klasse”område i 5 minutters pausen. Men er enten i lokalet eller udenfor
(Der bliver opsat 3 store telte.)
Udluftning: Der luftes ud i alle pauser, pauser bør så vidt muligt afholdes udenfor.
I forhold til de tiltag der blev nævnt/foreslået på sidste PR møde, (se herunder) er det kun brug
af mundbind der ikke bliver handlet på. Mundbund blev diskuteret på RGSU mødet. RGSU
anerkender at korrekt brug af mundbind er en smtte stoppende foranstaltning, men mener at et
krav om brug på f’.eks. gangarealerne vil betyde, at eleverne genbruger engangs mundbind og
derfor spreder smitte via mundbind på andre måder.
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