lokale retningslinjer og procedure på RG fra 21 april
Disse retningslinjer vedrørende fremmøde, test og adfærd på RG, er gældende fra 21 april 2021
og gælder indtil andre retningslinjer fremsendes.
Disse lokale retningslinjer er et koncentrat af de generelle retningslinjer for området
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/apr/210418-generelle-retningslinjer-for-ung
doms--og-voksenuddannelser-per-21april.pdf
De officielle retningslinjer justeres med stor hast og disse lokale retningslinjer vil derfor også
blive justeret løbende
Overtrædelser af disse retningslinjer opfattes som overtrædelser af Rødovre Gymnasiums studie
og ordensregler og kan føre til sanktioner i henhold til disse.
Vedr. Fremmøde
50% procent fremmøde betyder at halvdelen af eleverne må møder frem, mens den anden
halvdel er hjemme. Det vil fremgå af toppen af lectio skemaet, hvem der møder frem.
Systematikken er en uge hjemme, en uge med fysisk fremmøde, men der kan forekomme
ændringer, så vær opmærksom.
Ansatte møder frem på arbejdspladsen når der er behov for det i forhold til deres arbejde.
Bliv hjemme med symptomer og ved sygdom
Husk at meddele kontoret/corona2021i lectio, hvis I er blevet testet positive, så kan vi iværksætte
selvisolation og smitteopsporing.
Vi vil gerne have information om:
Hvornår du er testet positiv.
Hvornår du fik symptomer.
Hvornår du sidst har været på skolen.
Hvem på skolen der nære kontakter (dem du har været i kontakt med fra 48 timer før din test til
nu)
Om vi må bruge dit navn i forhold til det videre forløb (opsøgning af nære kontakter).
Vedr. Ankomst
Alle skal ved fremmøde vaske hænde inden de bevæger sig ind på skolen.

Derefter går man direkte til sit stamklasse lokale og opholder sig såvidt muligt der indtil man har
fremvist negativ test eller har fået negativ test i sin selvtest.
Krav om Test
Alle der fysisk møder ind på skolen for at arbejde/ møde til undervisning, skal testes negativ.
Man kan enten fremvise en negativ test der er maksimalt 72 timer gammel eller man kan
gennemføre en selvtest under supervision på gymnasiet.
Selvtesten foregår klassevis, og gennemføres så hurtig som muligt efter fremmøde, man skal
medbringe sygesikringsbevis for at deltage i selvtesten.
Indtil den negative test foreligger begrænses færdslen på skolen mest muligt.
Hvis man ikke ønsker, at udføre en selvtest, må man sikre sig en negativ test inden fremmøde.
Hvis man ikke kan fremvise en negativ test og ikke vil foretager en selvtest, kan man bortvises
fra skolen indtil en negativ test fremskaffes.
Fritagelse for test
Man kan fritages for test via en lægeerklæring, eller ved at fremvise dokumentation for at man
har haft corona inden for de sidste 12 uge. Vaccinerede personer er ikke fritaget for testning.
Skolen refundere udgifter til lægeerklæringen hvis man bruger formularen som findes på vores
hjemmeside (søg på testattest) og på lectio forsiden.
Generelle Retningslinjer for test
Ved positiv test.
Hvis en selvtest er positiv vil man blive sendt til en PCR test, man behøver ikke tidsbestilling.
Man må ikke tage offentlig transport middel efter en positiv selvtest.
Der vil også blive igangsat hjemsendelse af nære kontakter og selv isolation efter nærmere
retningslinjer. Se herunder:

Kilde: Håndtering af smitte på uddannelser

ADFÆRD PÅ SKOLEN
Generel hygiejne
Man skal have fokus på hosteetikette, håndhygiejne samt reduktion og rengøring af
kontaktpunkter. Brug gerne af de rengøringsartikler der forefindes rundt omkring på skolen.
Mundbind:
Elever, kursister og deltagere skal bære mundbind eller visir indendørs på
institutionen. Kravet gælder ikke, når eleven medvirker i undervisning eller
uddannelsesaktiviteter i klasse- og hold lokaler.
Andre skal også bære mundbind medmindre de opholder sig i et aflukket rum eller bag
en afskærmning. Underviser er fritaget for brug af mundbind/visir i undervisningslokalet, hvis
underviseren den pågældende dag kun underviser to eller færre klasser eller hold.
Afstand og fysisk kontakt
Den generelle anbefaling om at holde mindst to meters afstand bør følges i videst muligt omfang.
Dvs. at man ved almindelig færdsel godt kan passere hinanden, men at man ikke opholder sig i
længere tid tæt på hinanden.

Tæt fysisk kontakt skal undgås, og kontakt på tværs af stamklasse minimeres..
Inden for stamklassen/holdet kan den generelle anbefaling om to meters afstand fraviges i
undervisningssituationer, men man skal stadig undgå unødvendig tæt fysisk kontakt.
Personale bør så vidt muligt holde minimum to meters afstand til kollegaer, herunder fx på
gangarealer, lærerværelser, i mødelokaler m.v. og til første række af elever/kursister/deltagere
ved tavleundervisning
Brug af Fælles arealer
Fællesarealerne er lukkede og man må derfor ikke opholde sig i fællesarealerne. Man holder til
højre på gangene.
Der må derfor heller ikke spises i fællesarealerne. Spisning foregår klassevist/holdvist i
stamklasselokalet eller udenfor og ikke på indendørs fællesarealer
Kantinen vil være åben for “take away”.
Særlige Adfærd i forhold til undervisningen.
Undervisningen i stamklassefag vil foregå i faste lokaler, dog vil faglokalerne blive brugt til de
fag der har et sådan. Stamklasselokalerne vil fremgå af skemaet.
Valgfagsundervining: Det skal klart fremgå af af skemaet, hvordan og hvor
valgfagsunderviningen afholdes. Det er den enkelte lærer der vurdere om undervisningen
gennemføres virtuelt eller den kan gennemføres fysisk efter gældende regler, dvs. med
tilstrækkelig afstand ( 2 meter mellem hver stamklassegrupppe), dette kan evt. opnås ved at
bruge fler lokaler. Hvis valgfagsunderviningen afholdes virtuelt kan elkeverne bruge
stamklassens lokale (husk headset, da flere fra klassen kan deltage virtuelt i forskellige valffag
fra samme lokale)
Undervisning i fag eller dele af fag, hvor der er stor risiko for dråbesmitte, fx indendørs idræt og
musik udskydes eller tilrettelægges så dråbesmitte undgås.
Det betyder at udendørs idræt kan afholdes med skærpet fokus på afstand og hygiejne, og musik
kan gennemføres som instrumentalundervisning, sang bør begrænses kan gennemføres udendørs
med to meters mellemrum.

