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Fremmøde	samt	ophold	på	kostskolen	
-	håndtering	af	COVID-19	på	kostskolen	m/	justering	-	23.	juni	2020	
	

Kære	kostskoleelev	og	forældre,	
	

Undervisningsministeriet	 har	 sammen	med	 Sundhedsstyrelsen	 udsendt	 nye	 retningslinjer	 for	
institutioner	som	vores	ifm.	forebyggelse	af	smittespredning	af	COVID-19.		

I	den	forbindelse	har	vi	revurderet	vores	regler	og	retningslinjer	på	området.		

Kostskolen	er	et	hjem	for	unge	mennesker	der	studerer	på	Nyborg	gymnasium	og	samtidig	en	
arbejdsplads	for	et	team	af	kostskolelærere.	I	en	situation	som	den	vi	står	i	nu,	er	der	mange	vigtige	
hensyn	 at	 tage	 og	 det	 er	 ikke	 altid	 at	 den	 enkeltes	 ønsker	 og	 behov	 kan	 forenes	 med	 de	
retningslinjer	og	regler	som	myndighederne	og	vi	som	kostskole	vælge	at	sætte	op,	for	at	værne	
om	både	elever	og	ansatte.	Du	skal	vide,	at	de	tiltag	vi	har	iværksat	er	med	det	for	øje	at	sikre,	at	
vi	driver	en	kostskole,	som	på	bedste	vis	kan	holde	COVID-19	for	døren	og	samtidig	være	et	trygt	
og	rart	sted	at	være.		Vi	ved,	det	kan	være	overvældende	læsning	med	alle	de	regler,	men	vi	gør	
det	 i	 første	og	sidste	ende	 for	at	passe	på	dig	og	 fællesskabet.	Vi	har	alle	et	ansvar,	elever	som	
ansatte	 for	 at	 minimere	 risikoen	 for	 ikke	 at	 få	 COVID-19	 ind	 på	 kostskolen	 samt	 minimere	
smittespredning	generelt.		

Det	forventes,	at	følgende	retningslinjer	og	regler	følges,	ved	ankomst	og	under	opholdet	
på	kostskolen.	
	
	
Fremmøde	
	
Hvis	du	gør	brug	af	offentlige	transportmidler	i	forbindelse	med	ankomst,	er	det	vigtigt	at	du	følger	
myndighedernes	retningslinjer	på	din	vej	til	kostskolen.		

VIGTIGT	-	hvis	du	har	symptomer	på	sygdom	(feber,	hoste,	åndenød,	hovedpine,	ømme	led	/	
muskler	eller	lign.)	må	du	IKKE	komme	retur	til	kostskolen.	Hvis	du	er	syg	/	har	symptomer	på	
sygdom	skal	du	lørdag,	d.	8.	august	2020	i	tidsrummet	kl.	8-9	ringe	til	undertegnede	på	30701807.	
Grunden	hertil,	er	at	vi	skal	tage	stilling	til	om	fremmøde	på	kostskolen	er	aktuelt.	

 

Dato: 23. juni 2020 

Betina Hyldgaard Andersen 
Kostskoleleder 

Direkte: +45 30701807 
ba@nyborg-gym.dk 
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VIGTIGT	-	hvis	du	har	været	i	kontakt	med	en	der	har	haft	COVID-19	i	løbet	af	de	sidste	14	
dage,	 skal	 du	 også	 ringe	 til	 undertegnede,	 lørdag,	 d.	 8.	 august	 2020	 i	 tidsrummet	 kl.	 8-9	 på	
30701807.	Grunden	hertil,	er	at	vi	skal	tage	stilling	til	om	fremmøde	på	kostskolen	er	aktuelt.	

VIGTIGT	 –	 hvis	 du	 kommer	 fra	 udlandet,	 skal	 du	 tage	 kontakt	 til	 undertegnede	 (følg	
retningslinjerne	i	det	nyeste	informationsbrev,	som	er	blevet	sendt	ud	i	forhold	til	at	ankomme	fra	
udlandet.	

Vi	 vil	 under	 alle	 omstændigheder	 stå	 klar	 ved	 din	 ankomst	 og	 tjekke	 din	 temperatur	 samt	
symptomer	på	sygdom.	Hvis	du	er	syg	/	har	feber	ved	ankomst,	tillader	vi	ikke	at	du	kommer	ind	
på	kostskolen.	Derfor	anbefaler	vi,	 at	du	viser	medansvar	og	er	obs	på	ovenstående,	 inden	du	
vælger	at	tage	af	sted.		

	

Ankomst	–	både	til	dig	der	bor	på	selve	kostskolen	eller	i	en	af	lejlighederne	

Hvis	du	bliver	afleveret,	skal	dette	gøres	på	gymnasiets	p-plads.	Sørg	for	god	afstand	til	andre.		Sig	
farvel	 på	 p-pladsen	 og	 gå	 selv	 ned	 til	 kostskolen.	 Ved	 din	 ankomst	 skal	 du	 gå	 direkte	 til	
hovedindgangen	(hovedindgangen	SKAL	bruges,	når	du	ankommer),	hvor	en	fra	kostlærerteamet	
vil	 tage	 imod	 dig.	 Du	 må	 ikke	 tage	 nogle	 med	 dig,	 men	 på	 egen	 hånd	 gå	 til	 kostskolens	
hovedindgang.	
	
Vi	 anbefaler	 at	 den	 person	 der	 har	 afleveret	 dig,	 bliver	 og	 venter,	 indtil	 vi	 har	 godkendt	 din	
ankomst.	Derefter	kan	du	ringe	til	personen	og	fortælle	at	du	er	clearet	i	forhold	til	sygdomstjek	
mm.		

 
Sikkerhedsregler	ved	ankomst	samt	under	opholdet		
Når	du	ankommer	til	kostskolen	eller	lejligheden	skal	du	følge	myndighedernes	retningslinjer.			
	

• Du	 skal	 holde	1	meters	 afstand	 til	 alle	 omkring	 dig	 i	 offentligt	 rum,	 og	 2	meters	
afstand	på	kostskolen.	Det	gælder	i	forhold	til	dine	medstuderende,	de	ansatte	og	dem	du	
møder	 på	 din	 vej.	 Det	 gælder	 fra	 og	 med	 din	 ankomst	 og	 under	 hele	 opholdet,	 indtil	
myndighederne	melder	andet	ud.	Denne	regel	skal	overholdes!	
Grunden	 til	 den	 differentiering	 mellem	 1	 og	 2	 meters	 afstand	 er	 myndighedernes	
udmelding	 til	 skoler	 og	 institutioner	 som	 vores.	 I	 nogle	 situationer	 er	 det	
anbefalelsesværdigt	at	holde	2	meters	afstand,	i	andre	1	meter,	derfor	har	vi	valgt	at	sige	2	
meter,	da	det	er	nemmere	at	forholde	sig	til	i	hverdagen	på	kostskolen.		
Vi	har	drøftet	det	med	Sundhedsstyrelsen	og	de	er	enige	med	os	om	dette.	
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• Du	skal	vaske	dine	hænder	løbende	og	bruge	håndsprit!		
	

- Du	skal	vaske	dine	hænder	og	/	eller	bruge	håndsprit	før	og	efter	et	måltid.	
- Du	skal	vaske	dine	hænder	efter	et	toiletbesøg.	
- Du	skal	vaske	dine	hænder	og	/	eller	bruge	håndsprit	når	du	kommer	tilbage	 fra		

skolen.	
- Du	skal	vaske	dine	hænder	og	/	eller	bruge	håndsprit	hver	eneste	gang,	har	været	

uden	for	og	kommer	retur.	
- Vi	anbefaler	på	det	kraftigste,	at	du	der	udover	løbende	bruger	håndsprit,	når	du	

bevæger	dig	rundt	og	rører	ved	diverse	håndtag	/	flader	mm.	
- Du	skal	samtidig	følge	de	krav	som	myndighederne	og	skolen	stiller	op	i	forhold	til	

hygiejne	mm.	
	

• Derudover	SKAL	du	følge	myndighedernes	retningslinjer,	som	kan	ses	på	sidste	side.	
		

  
  
Socialisering /	Fritid	/	kontakt	med	andre 	 
Du	vil	blive	tilknyttet	en	social	gruppe	på	kostskolen.	De	personer	,	du	er	i	gruppe	med,	kan	
du	være	tættere	på	og	I	kan	besøge	hinanden	på	jeres	indbyrdes	værelser	/	lejligheder.	Alle	andre,	
som	du	har	kontakt	med,	på	kostskolen,	skal	du	holde	en	afstand	til.	 
	

Du	skal	derfor	på	kostskolen	følge	reglen	om	2	meters	afstand	og	i	offentligt	rum	følge	reglen	om	
minimum	1	meters	afstand	(afhængig	af	den	situation	du	befinder	dig	i).		I	alle	fællesarealer	gælder	
det,	at	du	kun	må	sidde	de	steder	hvor	der	er	grønne	afmærkninger.	Derved	viser	vi	hensyn	til	alle.	

OBS	
De	sociale	grupper	er	lavet	ud	fra	myndighedernes	retningslinjer	om	kontaktreduktion,	hygiejne	
og	muligheden	for	isolation.	De	grupper	der	er	lavet,	kan	der	ikke	ændres	på,	da	de	er	lavet	ud	fra,	
hvor	man	bor	på	kostskolen.	

Grupperinger	ud	over	din	egen	sociale	gruppe	er	ikke	tilladt.	

	
Nedenstående	gælder	for	både	selve	kostskolen	og	lejlighederne:		
 

• Det	er	ikke	tilladt	at	have	besøg	på	værelset	eller	i	lejligheden,	udover	af	de	elever	der	er	
din	egen	sociale	gruppe.	
	

• Det	er	ikke	tilladt	at	havde	kontakt	til	andre	(ud	over	dem	i	din	egen	sociale	gruppe),	
uden	at	overholde	retningslinjerne	om	afstand.		
	

• Det	er	ikke	tilladt	at	få	besøg	af	en	udefra. 		
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Når	I	forlader	kostskolen	/	Indkøb	mm.	 
Følg	myndighedernes	retningslinjer	når	I	forlader	kostskolen.	
	
Husk	at	I	skal	blive	på	kostskolen	i	introperioden	-	frem	til	21.	august,	2020.	 
	 
Det	er	muligt	at	købe	Take	Away.	Vi	anbefaler	at	I	bruger	kort	eller	Mobile-Pay	ved	betaling	og	
få	personen	 der	 leverer	 maden	til	 at	stille	maden	 ved	 hovedindgangen,	 så	 I	 ikke	 har	 direkte	
kontakt.			
	
Fællesarealer 		

Følgende	gælder	for	fællesarealer: 	 
 	 

• Det	er	kun	tilladt	at	sidde	et	vist	antal	elever	i	spisesalen	samt	i	de	andre	fællesarealer,	hvor	
man	 holder	 afstand	 til	 de	 andre	 sociale	 grupper.	Man	 må	 sidde	 på	 de	 pladser, der	 er	
afmærket	med	grøn. 	 		
	

• Man	må	være	2	elever	ad	gangen	ved	buffeten	med	afstand.  	
	

• Hold	afstand	i	cykelkælderen. 		
	

• Der	må	være	en	social	gruppe	ad	gangen	i	aktivitetsrummet	der	forefindes	i	kælderen	(dog	
max	10	elever	-	brand	regler).		
	

• Tjek	afmærkninger	ved	fællesarealerne	i	forhold	til	antal	personer.	
	

	
Sygdom 		
Hvis	 du	 bliver	 syg	 undervejs i	 opholdet,	 og	 det	 gælder alle	 symptomer,	 så	 skal du	
omgående,	dag	eller	nat, kontakte vagthavende	kostlærer.  	 
Kostskolen	har	udfærdiget	et	helt	særligt	action	card	i	tilfælde	af sygdom	generelt	og COVID-19, og	
vil	følge	nogle	helt	særlige	procedurer,	hvis	der	opstår	bekymring	om muligt tilfælde af	COVID-19.	
Vi	gør	også	brug	af	værnemidler.  	 
 	 	 
 	 
Skolegang 	 
Der	 er	 en	 klar	 forventning om, at du	 følger	 kostskolens	 retningslinjer	 om	 afstand	 og	 hygiejne	
mm. Det	er	dit	ansvar	at	passe	på	dig	selv	og	dem	omkring	dig! 		
Når	du	kommer	over	på	skolen,	kan	der	være	andre	gældende	regler,	som	du	skal	følge	der.	
 	 
På	kostskolen	har	vi	følgende	krav	i	forhold	til	din	skolegang: 		
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• Du	skal	vaske	dine	hænder	og	bruge	håndsprit inden	du	forlader	skolen	og	igen,	når		
du kommer	retur	til	kostskolen	/	lejligheden.  		
  

  
	

Måltider  		

Alle	måltider	kan	indtages på	eget	 værelse	eller	 hos	 en	 af	 de	 andre	 fra	 ens	 egen	 sociale	
gruppe.	Madgrupperne	vil	i	turnus	havde	mulighed	for	at	spise	i	spisesalen	eller	udenfor.	 
  
Du	og	din	sociale	gruppe	er	tilknyttet	en	mad	gruppe	og	skal	møde	op på	det	tidspunkt, som	din	
gruppe	er	blevet	tildelt. Det	er vigtigt	at	møde	op	i	det	tidsrum,	man	har	fået	tildelt.	Man	kan	ikke		
bytte	gruppe. 		 
	 
Husk	at	holde	afstand	til	hinanden,	også	ved	buffeten	-	følg	afmærkningerne	i	lokalet. 
	 
Du	skal	vaske	dine	hænder	og	/	eller	bruge	håndsprit	før	og	efter	et	måltid. 	 
 	  	 
Alt	mad	er	portionsanrettet	af	sikkerhedsmæssige	grunde. 	 
 	
	
Alkohol	
I	 introperioden	 frem	 til	 og	 med	 d.	 21.	 august	 2020	 er	 alkohol	 kun	 tilladt	 ved	
introarrangement	d.	14.	august	2020.	
 	 	 
	

Dit	værelse	/ din	lejlighed	/	brug	af	bad	og	toilet	samt	fællesarealer 		

Bad	og	toilet	faciliteterne	vil	blive	opdelt,	så	et	antal	værelser	deler	bad	og	toilet	sammen.	Dette	
vil	være	markeret	på	dørene	og	det	kræves		at	det	overholdes.	
	
Toilettet	i	forhallen	vil	være	til	rådighed	for	de	elever	der	bor	på	orange	gang	/	Campushaven,	så	
de	har	et	toilet	at	gøre	brug	af,	når	de	er	på	kostskolen.	
	
Der	er	fra	myndighedernes	side	opsat	retningslinjer	for	rengøring.		
	
Du	har	ansvar	for, at	dit	værelse /	din	lejlighed løbende	bliver	rengjort.	Hygiejnen	er	ekstra	vigtig	
i	denne	tid.	Vi	vil	fremadrettet	komme og	tjekke	dit	værelse	/	din	lejlighed.  		
I	 forhold	 til	 jer	 der	 deler	 værelse	 /	 lejlighed	 er	 der	 fra	 myndighedernes	 side	 særlig	
opmærksomhed	 på	 rengøring	 for	 at	minimere	 risiko	 for	 smittespredning.	 I	 vil	 ved	 opstart	 få	
nærmere	oplysninger	om	dette.	
 	 
Vi	har	en	forventning	om,	at	du	er	opmærksom	på	din	egen	hygiejne	når	du	gør	brug	af	bad	og	
toiletområderne	samt	når	du	benytter	fællesarealerne.  	 
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Vi	har	ekstra	rengøring	på	i	denne	tid	og	er	meget	obs	på	hygiejnen.	Det	skal	du	også	være! 	 
 
	
Kostlærerteamet / kostskolens kontor 	 
Der	er	fortsat	personale	på	24/7	og	vi	er	der	for	jer.	Vi	skal	sammen,	få	det	her	til	at	fungere.  	 
 	 
Vores	base	er	vagtkontoret	og	lærerbordet	i	spisesalen. Grundet	den	situation	vi	står	i, er det ikke	
tilladt	at	bevæge	sig	ind	i	mellemgangen	og	/	eller	på	kontoret,	heller	ikke	når	døren står åben.	
Ring	 på	 klokken	 og	 afvent, at	 vagthavende	 kostlærer	 kommer	 ud	 til	døråbningen	 -	bevar	
en behørig	afstand	på	minimum	2	meter. 	 	 
	
I	vil	kunne	se	os	gøre	brug	af	værnemidler.		 
 		
Lectio	 
Det	er	umådeligt	vigtigt	at	du	tjekker	lectio	løbende,	da	vigtig	info	vil	bliver	givet	til	dig	og	de	andre	
via	dette	kommunikationssystem.  	 
 	
	
Vigtig	afsluttende	bemærkning 	 
Det	er	vigtigt	at	du	er	indforstået	med	ovennævnte	regler	og	retningslinjer.  	 
 	 
I	 det	 tilfælde	 at	 du	 overtræder	 kostskolens	 regler	 og	 dermed	 også	 ovennævnte regler	 og	
retningslinjer,	kan	det	medføre	sanktionering. Det	kan	i	værste	fald	medfører	at	du	bliver	bedt	om	
at	forlade	kostskolen.	 
  
Det	er	fortsat	en	alvorlig	situation	vi	står	i, og	det	kræver	en	del	af	den	enkelte - dig	og	mig og	alle	
de	andre.	Det	er	en vigtig	opgave	for	dig,	at	sætte	dig	ind	i	hvad	der	kræves	af	dig.		
 		
		
Hvis	du	eller	dine	forældre	har	nogle	spørgsmål	er	I	velkommen	til	at	tage	kontakt	til	
undertegnede.	

	

De	bedste	hilsner	

	

Betina	Hyldgaard	Andersen	
Kostskoleleder																																																																																													 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bilag:	Plakat	fra	Sundhedsstyrelsen	
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Host eller nys i dit ærme  
– ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hold afstand 
- bed andre tage hensyn

Vær opmærksom på 
rengøring – både hjemme 

og på arbejdspladsen

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

sst.dk/corona

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

coronasmitte.dk


