Kære forældre
Velkommen tilbage til et nyt skoleår. En lang og god sommerferie har forhåbentlig betydet, at I som familie har fået
slappet af og nydt tiden sammen, samt at jeres børn nu er topmotiverede til at tage fat på et nyt skoleår.
Skolen er klar, lærerne og pædagogerne er klar til at møde eleverne. Under Corona-nedlukningen fik vi lavet en masse
af de praktiske ting, som vi ellers ville have fået lavet i sommerferien. Det betyder, at det er småting, der er lavet hen
over sommeren. Alle lokaler er naturligvis gået efter, og det er vigtigt, at eleverne fra starten udviser omsorg ikke kun
for hinanden, men også over for de fysiske rammer, som de i øvrigt plejer at være rigtig gode til.
I forhold til Corona-restriktioner har I sikkert fulgt debatten løbende. Der er blevet lempet flere steder i forhold til før
sommerferien, men vi er en skole, som holder af ”safety first” princippet, hvorfor vi kommer til at holde fast i en
række af de indarbejdede gode rutiner, som vi selv synes, vi er lykkes godt med.
Det betyder, at også i 7. - 9. klasse har de ”indtil videre” et fast klasselokale.
Herunder en hurtig oplistning af en række praktiske Corona-forhold som fastholdes:
1.- God (hånd)hygiejne med vask og brug af håndsprit.
2.- Ekstra rengøring af faglokaler / værksteder.
3.- Jævnlig afspritning af borde og stole.
4.- Fornuftig afstand både i lokale og i uderummet.
5.- Rettidig fokus på eventuelle symptomer.
Vi følger som altid de udmeldte retningslinjer, men har nok i virkeligheden et forstærket fokus på netop den
forsvarlige adfærd og den sunde fornuft. Jeres støtte her er fortsat altafgørende.
Vi anbefaler i øvrigt hele vores personale at downloade smittestop ”applikationen”, som kan hentes
på www.smittestop.dk. En anbefaling, vi også gerne vil give til jer og jeres børn.
Den fremadrettede kultur: Det er afgørende for os, at vi sammen holder fast i, at Corona-situationen stadig er
alvorlig, og at vi her har fået, hvad vores dronning kalder en ”farlig gæst”. En lang sommer har måske på nogle
områder givet en vis afstand til Corona-restriktionerne. Den fortsatte fokus på, hvordan vi passer bedst på hinanden,
er imidlertid stadig et vigtigt fælles anliggende.
På skolen vil således fortsat have en række restriktioner, og vi vil sammen med eleverne udvikle en
”ordentlighedskultur” også i forhold til Corona. På samme måde, som det i dag er naturligt at behandle hinanden på en
god og anstændig måde, vil vi gøre det naturligt at sikre klasselokalet for hinanden. I dag sorterer eleverne skrald, og
duksene går som en naturlig ting på skift ud med skraldeposerne. Det er planen, at vores rengøringsteam vil instruere
eleverne i af tørre og afspritte stole og borde, så det også på sigt bliver en dukseopgave fra mellemtrinnet og op til 10.
klasse. Er det mon for at spare ressourcer, kunne man fristes til at spørge? På ingen måde. Det er for at indarbejde en
forståelse og sikre en kultur, hvis formål er at skabe de bedste rammer for eleverne.
Hvad gør vi hvis
Endelig har vi selvfølgelig også fokus på, hvad vi gør, hvis vi får smitten ind i huset. Også her er der retningslinjer at
følge, og dem oversætter vi naturligvis til Randers Realskole-praksis. Den enkle regel er:

Det er afgørende at være opmærksom på symptomer. Her gælder det stadig, at tør hoste, ondt i halsen, hovedpine,
muskelømhed og tab af lugte- og smagssans kan være nogle af de typiske.
Har man mistanke om Covid-19, skal man ikke i skole, men blive hjemme indtil 48 timer efter symptomerne er
ophørt. Vi anbefaler kontakt til egen læge med henblik på vurdering og evt. test. Bliver man testet, og er man negativ,
er man igen velkommen i skolen.
Er man positiv uden symptomer, regnes man stadig som smittet og skal blive hjemme 7 dage efter testen er taget.
Udvikler man undervejs symptomer, skal man bliver hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.
Hvis en elev i en klasse bliver testet positiv for Covid-19, skal skolen orienteres, og klassens elever og forældre vil
efterfølgende få orienteringen samt en henvisning til www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Information-til-foraeldre-tilboern-og-unge-i-dagtilbud-og-skole .
Der skal for så vidt ikke ske mere i forhold til klassens elever, men SST anbefaler, at man opsporer ”nære kontakter”,
og det er som regel dem, som man og dagligt deler soveværelse – sofa og ”kram” med. Det betyder, at vi forventer,
at den smittede elevs forældre giver samtykke til, at de nære kontakter i relation til skolearbejde, det kan være nære
klassekammerater eller arbejdsgruppemedlemmer, kontaktes. Til de nære kontakter findes der også en
pjece: www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus .

Hvis flere elever bliver smittet, definerer man det som udgangspunkt som et udbrud, og det skal afklares, om der er
sket en større smittespredning.
Er det i samme klasse, vil klassens elever blive isoleret og testet som var de nære kontakter.
Hvordan skal du forholde dig, når du er nær kontakt?
Hvis du får information om, at du er nær kontakt til en person, som er testet positiv for ny coronavirus, bør du hurtigst
muligt blive testet, også selv om du ikke har symptomer. Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du
er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet, indtil du har svar på testen.

Når du får besked om, at du er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus, skal du kontakte
Coronaopsporing, der er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, og som kan henvise dig til test. Når du er
blevet henvist, skal du selv gå ind på coronaprover.dk og booke tid til 2 tests: 1. test: Book tid til første test hurtigst
muligt efter, at du er blevet henvist, dog tidligst 4 dage efter, at du første gang var i nær kontakt med den smittede.
Hvis du løbende har haft nær kontakt med en smittet, f.eks. fordi I bor sammen, skal du booke tid til første test
hurtigst muligt, 2. test: Book tid til anden test 2 dage efter den første test. Hvis der er gået mere end 6 dage efter du
sidst var i nær kontakt med den smittede, skal du ikke have to tests og behøver kun at booke tid til første test.
Indtil du får svar på testen,
1. Gå i selvisolation.
2. Vær særligt opmærksom
3. Vær særligt opmærksom
4. Vær særligt opmærksom

bør du gøre følgende:
på hygiejne.
på rengøring.
på, om du udvikler symptomer på COVID-19.

Er det i flere klasser, vil det bero på en konkret vurdering af sagen, hvordan vi afgrænser, hvem der skal isoleres,
og hvad der skal ske. Her vil være i tæt kontakt med ”Den kommunale sundhedstjeneste”, som vil rådgive os.
Vi håber naturligvis alle på, at vi undgår smitte, og den bedste måde at sikre det, sker ved, at vi alle fortsat har fokus
på hygiejne, - det at holde god afstand og så som det vigtigste at bruge vores sunde fornuft.
Mon ikke det rækker lige i første omgang J
Tidspunktet for mødetid for jeres barns klasse mandag den 10. august kan ses på forsiden af hjemmesiden samt på
intra.
Vi glæder os rigtig meget til at se eleverne og håber, at både de og I er klar til et nyt og spændende skoleår.
Venlig hilsen
Hans Myhrmann
Skoleleder

