
 

 

 

 
CORONA  danser … 
SÅDAN GØR VI HER med spørgsmål/svar… 

”HÅNDBOG OM COVID-19 PÅ REALSKOLEN” 

29.oktober 2020                     
v. Helle Martensen 

 

”SÅDAN GØR VI HER PÅ REALSKOLEN” MED OPDATERET INFORMATION VEDR. MANGE 
SPØRGSMÅL OG SVAR I FORHOLD TIL COVID-19… 

Her skal allerførst gøres opmærksom på, at Realskolens restriktioner, anbefalinger, vejledninger 
mv. selvfølgelig stadig følger de officielle/myndighedernes restriktioner og anbefalinger på 
grundskoleområdet 0.-10.klasse.  

Dog har vi i en lang række forhold mulighed for at tage udgangspunkt i egne lokale forhold – og 
også tilføje egne restriktioner og anbefalinger, der fremmer ”at vi passer på hinanden”, både børn, 
forældre og medarbejdere, og bidrager til at passe på vores samfund. Det passer os godt. 

Det betyder, at vi tilføjer egne restriktioner og anbefalinger. Ikke mindst gentager, evaluerer, 
reviderer vi også løbende, når det er relevant for flere. 

Vi hører flere sige: ”Sådan gør man ikke på naboskolen – kommunal eller privat”.  Nej – for de har 
måske nogle andre lokale forhold at tage hensyn til eller tage udgangspunkt i.  

Kære alle forældre og medarbejdere.  

Jeg vil bede jer om at læse følgende grundigt også selv om noget er genkendeligt – men I 
ved aldrig, måske har vi slettet, ændret eller tilføjet lidt. Er der noget, I ikke forstår, er I som 
altid mere end 
velkomne til at 
spørge. Men dette 
materiale 
omhandler: 

 ”Sådan vi gør på 
Realskolen”. 
Gældende fra 
mandag den 
02.november 2020 
mv. Måske har vi 
glemt noget? 

På Realskolens vegne 

Helle Martensen 



 

 

 

 

 

SYMPTOMER, HÅNDTERING, SMITTE OG BLANDET LANDHANDEL… 
TEMA SPØRGSMÅL SVAR 

SYMPTOMER Hvad er de typiske 
symptomer på 
COVID-19? 

Børn får som regel ingen eller kun milde symptomer, hvis de er smittet 
med covid-19. 

Hvis de udvikler symptomer, vil de som regel først føle sig syge, trætte 
og slappe og ikke lege og deltage i aktiviteter som vanligt. Herudover 
er symptomerne de samme som hos voksne: 

Tør hoste, feber, ondt i halsen, hovedpine, vejrtrækningsbesvær og 
muskelsmerter. 

Mister smags- og lugtesans efterhånden. 

Som regel flere symptomer ad gangen. 

Måske covid-
19? 

Hvad skal jeg gøre, 
hvis mit barn har 
symptomer, der kan 
være COVID-19 
(mistanke)…? 

Syge børn skal ikke sendes i skole. De skal blive hjemme, til de er helt 
raske, så de ikke smitter andre.  

Hvis dit barn har symptomer, som du tænker kan være covid-19, skal 
dit barn holdes hjemme og isoleres så godt som muligt fra andre – også 
i familien. 

Vi anbefaler at kontakte egen læge ved tvivl og evt. lade dit barn blive 
testet. 

 Hvornår må mit 
barn, der er rask, 
komme i skole 
igen…? 

Dit barn må komme i skole, når han/hun er helt rask. Det vil sige, når 
dit barn ikke har symptomer, er feberfri, har det, som det plejer. Dit 
barn skal kunne deltage i de sædvanlige aktiviteter. 

Hvis dit barn er blevet testet for covid-19, må dit barn godt komme 
tilbage igen, hvis testen er negativ, og også hvis dit barn i øvrigt er rask 
og kan deltage i almene aktiviteter. 

 Hvordan skal resten 
af familien forholde 
sig? 

Forældre og søskende til et barn, som er hjemme med symptomer, der 
kan være covid-19, men som endnu ikke er blevet testet, skal ikke blive 
hjemme. De kan godt gå på arbejde, i skole og ud at handle f.eks.  

Alle i husstanden bør holde afstand til den, der er syg. Husk omsorg, 
kram og trøst. Men vær opmærksom på god hygiejne og rengøring. 

Mit barn har 
covid-19? Med 
symptomer? 

  

Hvornår må 
han/hun komme i 
skole? 

Hvis dit barn er testet positivt for covid-19, skal han/hun holdes 
hjemme, indtil hun har haft 48 timer uden symptomer. Barnet kan 
godt i en periode efter en forkølelse eller anden luftvejsinfektion have 
en lille smule hoste. 

Hvis dit barn i øvrigt virker rask og frisk, kan han/hun godt komme i 
skole, selv om der er en smule hoste tilbage som eneste symptom. 

Mit barn har 
covid-19? Uden 
symptomer? 

Hvornår må 
han/hun komme i 
skole? 

Hvis dit barn er testet positivt for covid-19 og ingen symptomer har, så 
skal barnet blive hjemme 7 dage efter sidste test er blevet taget. 



 

 

 

 

Fortsat…. 

 

 

 

F.eks. lørdag er barnet uden symptomer blevet konstateret positiv i 
forhold til covid-19 – og fortsat ikke får symptomer – så må han/hun 
først komme i skole igen mandag. Er testen positiv en torsdag, så 
kommer han/hun i skole igen næste torsdag.  

 Hvad skal du gøre 
den dag, du får at 
vide, at dit barn er 
smittet med covid-
19 – i forhold til 
skolen? 

I skoledagene: 

Kontakt straks Realskolen først og fremmest v. klasselærer pr. telefon ; 
hvis dette ikke er muligt kontaktes skolen i dagtimerne på 59431215 
eller en af daglige ledere jf. intra. 

Klasselærer m.fl. vil så straks kontakte Realskolens sekretær Mia Jehl 
og Helle Martensen. 

Herefter kan smitte/kontaktopsporing af nære kontakter i klassen, i 
FO/café og udenfor påbegyndes i et tæt samarbejde mellem familie og 
skole og myndigheder. 

I ferier: 

Kontakt venligst under alle omstændigheder Realskolen – da dit barn 
som oftest/måske har haft kontakt til andre på skolen f.eks. lige før en 
ferie, i eller sidst i ferien. Dog primært i de kortere ferier på mindre 
end en uge 

 Hvorfor er vi med 
andre så optaget af 
kontaktsporing?  

Selv om børn og voksne med symptomer formentligt er mere 
smitsomme end børn og voksne uden symptomer, kan de uden 
symptomer godt smitte andre. Dette gælder både i perioden, inden 
symptomerne opstår, og hvis man slet ikke udvikler symptomer. 

De fleste, der er smittet med covid-19, udvikler symptomer mellem 1 og 
14 dage efter at de har været udsat for smitte. Særligt i dagene op til at 
man får symptomer er der en øget risiko for, at man kan smitte andre, 
uden at man er klar over, at man er smittet. 

Kontaktopsporing har til formål at forebygge, at dit barn ikke smitter 
andre, hvis han/hun er smittet uden at have symptomer. På denne 
måde brydes smittekæden. 

 Hvordan foregår 
kontaktsporing på 
Realskolen? 

 

Og hvad er en 
nærkontakt? 

Hvis barnet, børnene og de voksne har fulgt Sundhedsstyrelsens råd 
om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne og de andre 
smitteforebyggende tiltag, så vil det betyde, at meget få personer kan 
kategoriseres som en nær kontakt. 

Følgende betragtes generelt som nærkontakter: 

- Personer, der bor sammen med en smittet person. 

- Person, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) 
med smittet person. 

- Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en 
smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt et 
lommetørklæde) 

- Personer, der har haft tæt ”ansigt-til-ansigt” kontakt inden for  



 

 

 

 

- en meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. 
ved samtale med personen). 

Hvornår skal den nære kontakt ha´ fundet sted? 

- Du skal ha´ haft nær kontakt med personen smittet med 
covid-19 i perioden fra 48 timer før personens symptomer 
startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. 

- Hvis personen ingen symptomer har og bliver testet positiv, 
skal du ha´ været sammen med den smittede person i 
perioden fra 48 timer før til 7 dage efter, at vedkommende 
havde en positiv test. 

- Hvis der er gået mere end 14 dage, siden du var i nær kontakt 
med den smittede og du ikke har symptomer, regnes du for 
smittefri, og der foretages ikke noget særligt. 

 Hvis nu mit barn 
eller jeg er nær 
kontakt? 

Hvis du får information om, at dit barn eller du er nær kontakt til en 
person, skal dit barn/du testes, også selv om du ikke har symptomer. 
Som nærkontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet 
testet to gange efter programmet for smittesporing… 

OBS!  

1.test: Test af nærkontakter foretages tidligst 4 dage efter, at man sidst 
har været i nær kontakt med den smittede i klassen.   

2.test: 6 dage efter, at man sidst har været i nær kontakt med den 
smittede i klassen foretages 2.test – altså to dage efter første test. 

OBS! Derfor skal du eller dit barn opføre sig som om, at han/hun 
er blevet smittet, indtil I får svar på begge test. 

- Gå i selvisolation 

- Vær særligt opmærksom på hygiejne, rengøring og om du 
udvikler symptomer på covid-19. 

Så heller ikke på Realskolen må nærkontakter komme på skolen og ej 
heller være sammen med andre fra skolen, f.eks. kammerater, førend 
resultat af anden test foreligger og at den også er negativ. Heller ikke 
privat eller i fodboldklub. Det er ok at gå eller cykle en tur, hvis der 
ellers holdes afstand til andre. 

OBS!  Alle elever i en hel klasse kan betragtes som nære kontakter, 
hvis anbefalingen om en meters afstand generelt er fraveget. 

Som forældre kan I vælge at undlade at lade jeres barn teste – selv om 
han/hun er at betragte som nærkontakt; dog kun hvis barnet er under 
12 år – og dog kun, HVIS barnet ikke har symptomer. En test kan virke 
ubehagelig på et barn – er der nogle, der siger? 

I stedet kan man vælge at holde barnet hjemme i 7 dage efter, at den 
sidste nære kontakt fandt sted. Hvis barnet ikke har fået symptomer i 
de syv dage, kan barnet igen møde i skole.  



 

 

  

 

Jeg er kammerat til 
den smittede, men 
er ikke blevet 
betragtet som 
nærkontakt? 

 

 

Ud fra et forsigtighedsprincip – selv om der vurderes, at der generelt er 
afholdt en meters afstand, så foretages en screening af medarbejdere 
og elever i samme klasse, hvor der er en smittet person. De sendes 
hjem med henblik på at blive testet en gang.  

Både elever og medarbejdere må vende tilbage igen efter, at de har fået 
svar på, at de ikke har covid-19 eller ikke har symptomer. 

 Foregår det altid 
sådan? 

Det skal understreges, at fremgangsmåden ved smittetilfælde i en 
klasse/gruppe i forhold til, hvem der bør testes, og hvordan 
situationen håndteres, altid vil bero på en konkret vurdering. 

Hvis der opstår tvivl, vil Realskolen altid søge rådgivning hos Styrelsen 
for Patientsikkerhed. 

 Hvad hvis en 
medarbejder er syg, 
har symptomer 
eller er blevet testet 
positiv eller er 
nærkontakt? 

Her gælder de helt samme regler som for eleverne – og også i forhold 
til elever og forældre, hvis de betragtes som nærkontakter til 
medarbejderen.  

Også screening ud fra forsigtighedsprincip vil blive foretaget her. 

Altså hjemsendelse, kontaktsporing og screening. 

 Jeg er far eller mor 
til et barn på skolen 
– eller barnets 
bror/søster er testet 
positiv? Må vores 
barn så komme i 
skole? 

 

 

 

Skal jeg kontakte 
skolen? 

NEJ – barnet må ikke komme i skole. Han/hun skal blive hjemme fra 
skole. 

Barnet bedes blive testet to gange. 

1.test: Test af nærkontakter foretages tidligst 4 dage efter, at søskende 
eller familiemedlem er konstateret smittet. 

2.test: To dage efter, at man sidst har fået foretaget første test, 
foretages 2.test.  

Må først komme i skole igen, når svar på 2.test er negativ og barnet ej 
heller har symptomer. 

JA – kontakt venligst søster/brors klasselærer, der så kontakter Mia 
Jehl eller Helle Martensen. 

Anbefaling, at der holdes afstand mellem den covid-19-smittede og 
øvrige familiemedlemmer fortsat. 

 Hvem orienterer 
herom og hvornår? 

Når Realskolen har fået information om smitte blandt elever og 
medarbejdere på skolen vil der indledningsvist – uden detaljer – blive 
informeret til alle forældre og medarbejdere på skolen.  

I forbindelse med ferier vurderes konkret, om det er relevant at skrive 
ud. 

Realskolen vil sørge for at indhente tilladelse til - hos den smittede 
eller hos det smittede barns forældre – at informere til de relevante.  

F.eks. Klasselæreren får af forældrene besked om, at deres barn er 
smittet, så vil Mia og Helle på kontoret straks blive orienteret.  



 

 

 

 

Proceduren vedr. kontaktsporing vil gå i gang straks i et samarbejde 
mellem familie, medarbejdere og evt. styrelsen for patientsikkerhed. 

I så fald, at vi skal sende elever hjem, vil alle forældre til evt. 
hjemsendte børn blive kontaktet af administration telefonisk 
(naturligvis inden eleverne sendes ud i det blå) – og denne samtale 
ledsages af et informationsbrev med ”hvad nu” med procedure den 
næste uges tid. Om tests, om isolation, tilbage på skolen, skolearbejde 
osv. 

Klassen vil blive isoleret – og naturligvis med kendt voksen hos dem – 
indtil de bliver afhentet eller selv kan transportere sig hjem. 

Efterfølgende vil familier til evt. søskende i klassen blive orienteret. 
Hvis der er tale om en medarbejder, der er smittet, vil alle kontakter 
(ikke blot de nære) blive kontaktet og forældrene informeret. 

Endelig vil der blive orienteret til alle relevante forældre og 
medarbejdere. Men de smittede skal give tilladelse til, hvis navn skal 
nævnes (jf. persondataforordningen i forhold til personfølsomme 
oplysninger). 

 Hvad nu, hvis der er 
flere tilfælde på 
Realskolen på 
samme tid – i flere 
klasser og i FO? 

Ved flere tilfælde af smitte på Realskolen ud over de nære kontakter, 
så er der tale om et udbrud, og det bør afklares, om der er sket større 
smittespredning. Afgrænsningen af et udbrud og evt. nedlukning vil 
være afhængig af, hvor stor sandsynligheden for smittespredning er. 

Realskolen vil kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed og evt. den 
kommunale sundhedstjeneste. 

Herefter orienteres de relevante – og senere Realskolens brugere 
generelt. 

 Hvordan kan jeg 
hurtigst muligt få 
tid til tests? 

Nære kontakter skal ringe til Coronasporing, som er en enhed under 
Styrelsen for patientsikkerhed, på tlf. 32 32 05 11 for at blive henvist til 
to tests. 

Herefter kan du selv booke de to tests på coronaprover.dk – og i det 
hele taget. 

 HUSK! Det er IKKE flovt at blive testet positiv.  

Hvis vi i samarbejde – skole (klasselærer) og hjem (familie)– holder 
hinanden løbende opdateret om både evt. almindelig sygdom, om evt. 
covid-19 osv., så kan vi sammen skabe tryghed hos hinanden, hos 
børnene og ikke mindst omgivelserne.  

Rygterne løber hurtigt – og nogle gange bliver det lidt mere alvorligt, 
end det i virkeligheden er. 

 Skal covid-19 
noteres som 
sygdom af 
forældrene? 

Ja – forældrene skal notere barnet som syg, hvis barnet er syg enten af 
covid-19 eller af andet. Man bedes kontakte klasselæreren inden 
tilbagevenden til skolen, hvis barnet er smittet med covid-19, så 
klasselæreren kan skrive ud til de øvrige forældre – med velkomst til 
barnet. 



 

 

 

 

Hvis barnet er hjemme og afventer test f.eks., så noterer klasselærer 
det som fraværende ifølge aftale. Også her skal administration ved Mia 
Jehl ha´ besked af klasselærer. 

 Når mit barn er 
fraværende på 
grund af covid-19, 
tilbyder Realskolen 
så virtuel 
undervisning – hvor 
barnet kan følge 
undervisningen 
hjemmefra. 

NEJ – det er ikke en mulighed på Realskolen, da der ønskes en tryghed 
for de øvrige elever i klassen (så de ikke deltager i et direkte ”reality-
show” hjemme privat hos kammerat og familie) og af samme grund 
også et ønske om tryghed for den enkelte medarbejder. 

Skolen er i øvrigt forpligtet til at indlede en høringsfase hos både 
forældre og medarbejdere i den pågældende klasse og alle skal tilslutte 
sig positivt hertil, før et sådant projekt kan gennemføres.   

Der henvises til lektiedagbøger på intra – og i øvrigt til dialog mellem 
forældre og lærere, når det drejer sig om længere tid. 

Klasselæreren vil naturligvis også kontakte barnet for at høre: hvordan 
går det – er der noget, vi kan hjælpe med? 

Elever med særlige udfordringer – her kontaktes særskilt mv. 

 Kan vi bestille en 
rejse til udlandet? 

Det kan I godt, men Realskolen følger 100% rejsevejledninger fra 
Udenrigsministeriet og anbefalinger fra sundhedsstyrelsen m.fl. 

Børn på Realskolen, der har været i udlandet i orange regioner/lande, 
bedes – ligesom alle andre –  blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. 

Børn på Realskolen, der har været i udlandet i gule regioner/lande, 
skal testes tidligst på 4.dagen efter hjemkomst – og ved negativt 
testresultat skal barnet være så velkommen på Realskolen 

Hvis det pågældende rejseland ændres fra gul til orange, mens barn 
med rejseledsagere er dér, så testes tilsvarende tidligst på 4.dagen efter 
hjemkomst. Hvis testen er negativ – så velkommen tilbage. Kontakt 
venligst Helle ved tvivl om evt. rejse. 

 Hvad med sociale 
arrangementer?  

Alle ”ordinære” sociale arrangementer i efteråret som minilejre, 
klassefester, hyggeaftener, endagsture til f.eks. større byer og på 
museer er fortsat og igen udsat eller aflyst på Realskolen. 

Lejrskoler i foråret og andre aktiviteter – her afventes situation. 

Fælles fødselsdage og fælles forældrearrangementer er heller ikke 
mulige og ansvarlige at gennemføre. 

Vi har endnu ikke aflyst julemarked (godt nok uden forældre), 
Luciaoptog, krybbespil, jule-tam-tam. Men vi afventer 22.november og 
så tager vi den derfra… 

 Hvad med 
Brobygning og 
erhvervspraktik? 

Team 10 nåede lige Brobygning, inden den nu blev lukket ned. Må også 
indrømme, at vi krydsede fingre i den uge, hvor vores Team 10 var 
sammen med andre skoler fra Holbæk, men brobygning i 10.klasse kan 
tilsyneladende ikke bare aflyses eller udsættes.  

Erhvervspraktik for 9.kl. i uge 46 er udsat; vi ønsker ikke at sende 44 
elever ud i den store verden uden for skolen lige nu? Vi vender tilbage  



 

 

 

 

– når det ser lysere ud i forhold til smittetal. 

Alle arrangementer ved diverse ungdomsuddannelser er aflyst/udsat. 

 Hvad med 
”legegrupper” v. 
Forældrefidusen i 
de yngste klasser? 

Desværre ser vi os nødsaget til at anbefale kraftigt/aflyse legegrupper 
på de yngste klassetrin lige nu – selv om det gør ondt og er imod vores 
tanker om trivsel skaber læring og også omvendt selvfølgelig. 

 Det anbefales jo generelt, at både børn, unge og voksne kun har 
nærkontakt med så få som muligt. Og helst de samme. Vi ved, at 
børnene bliver ked af det – men lige nu har vi ikke lige et alternativt 
forslag i lommen. Men vi går i tænkeboks.  

 Hvad med 
morgensang? 

Morgensang for de yngste elever er suspenderet indtil videre. ØV – vi 
opfordrer til, at der synges i klasserne. 

 Hvad med 
Masterclass 4.-5.kl. 
og minimasters i 
0.kl.  og 
orkesterklasse 4.kl. 
må vi det? 

Ja – det må vi godt. Der må godt arbejdes i hold og på tværs af klasser 
– bare det er de samme hold over en længere periode. Derudover, at 
der er udarbejdet holdlister. 

Der kan ikke afholdes koncert med orkesterklasse, men de 
livestreames til interesserede klasser. Fantastisk og allerede på 
mandag. 

 Hvad med mini-
skolekor for 
1.klasse på 66 
elever? 

Øv-øv-øv. Vi har måttet vælge pga. de skærpede omstændigheder at 
dele det store hold i de respektive tre klasser med hver deres korleder. 
Bare indtil videre håber vi – de er bare så super-gode sammen. Dejligt 
er det, at der synges alligevel. 

 Hvad med valghold 
i musik, 
madlavning og 
design 7.-8.kl? 

Ja – det må vi godt. Der må godt arbejdes i hold og på tværs af klasser 
– bare det er de samme hold over en længere periode. Derudover at 
der er udarbejdet holdlister. Desuden er disse valghold prøvefag – og 
de har en helt anden status i Ministeriet, måske fordi det er første år? 
Endnu har vi ikke hørt om lempede vilkår ved prøverne. 

 Hvad med ekstern 
talentundervisning? 

JA – det kan eleverne fra 8.-9.klasse; er blevet tilpasset virtuel 
undervisning. 

 Skole-hjem-
samtaler– kan vi 
fortsætte, som vi 
plejer? 

NEJ – det kan vi desværre ikke. Fra på mandag uden undtagelse skal 
skole-hjem-samtaler foregå virtuelt. Ligesom de fleste andre møder på 
Realskolen – også medarbejdere imellem. 

Det foregår på Teams – og man kan godt deltage i et møde uden at 
have en Team-konto. Vejledning mailes ud forud for samtaler. Vil lige 
understrege – at det er også med blødende hjerte, at denne beslutning 
blev truffet. 

Vi foretrækker i den grad disse samaler LIVE – men sådan skal det ikke 
være lige nu. 

Lige pludseligt – så kan vi mødes på naturlig vis igen. 

 Særlige samtaler 
mellem skole og 
hjem? 

I nogle enkelte og helt særlige tilfælde vil skole-hjem-samtaler (ikke de 
ordinære) foregå fysisk på skolen ved forældres og medarbejderes 
tilstedeværelse. 



 

 

  

 

Sociale 
forældremøder mv. 

 

 

Udsættes. 

Hvis der skulle blive et ekstraordinært behov for at tale sammen om 
f.eks. den sociale trivsel i en klasse, så kan et sådant møde foregår 
virtuelt. 

 Må eleverne ikke 
komme uden for 
Holbæks snævre 
bygrænser i 
undervisningen? 

JO – det må de godt. Men de må ikke tage offentlige transportmidler 
som tog, bus og færge. 

I undervisningstiden må der også gerne laves sociale aktiviteter både 
indendørs og udendørs. 

Foreløbigt skal ekskursioner helst foregå i nærmiljøet i Holbæk, men 
f.eks. ikke på steder som Ahlgade med forholdsvist mange mennesker. 
Skal foregå udendørs – og gruppevis – i forhold til 
forsamlingsforbuddet. Det drejer sig om skole/undervisning, men det 
anbefales at følge forsamlingsforbuddet på mere end 10 uden for 
skolens matrikel. 

Men Holbæk har mange spændende bydele, grønne arealer, Dyrehave, 
kunst på gavle, en dejlig havn, skov, steder, hvor der kan fiskes, grønne 
arealer, hvor der kan leges, en pølsevogn, hvor der kan spises en pølse 
osv. 

Elever med lærere og pædagoger har brug for lidt udendørs albuerum 
engang imellem – så mon ikke Holbæk bliver endevendt, når vejret 
tillader. 

 Skal 8.-9.klasserne 
være inde? 

NEJ – fra på mandag kan eleverne i 8.-9.klasse vælge at være inde, men 
de kan også vælge at følges med en lærer til plænen ved Hallen og 
spille lidt bold eller blot gå en tur til og fra Hallen. Forslag fra eleverne 
og forståeligt nok. Dejligt, at de reagerer på at blive holdt inde. 

Grunden til, at de ikke som 7.klasserne (se nedenfor) kan være ude i 
skolegården, skyldes de lokale forhold – der er ikke plads på matrikel 
ved Absalonsvej. 

 Hvad så med 
7.klasserne? 

De skal være ude i skolegården – og har hele plænen, en basketkurv og 
borde-bænke under tag til rådighed. Når himmel og hav står i et, så må 
de selvfølgelig komme indenfor. 

 Er det kun 7.-
10.klasse samt 
medarbejdere i 
Rustenborg, der 
skal gå med 
mundmind? 

 

JA – ved ankomst og afgang fra Rustenborg, på trappe, i grupperum og 
på toiletter og ved færdsel i Hovedbygningen i forbindelse med 
undervisning i faglokaler og f.eks. ved henvendelse til lærere, i 
administration og hos IT-vejleder. 

Ungdomsuddannelserne har mundbind som krav – og vi har flere unge 
i Rustenborg, der er alderssvarende med de unge dér. Desuden har vi 
blot taget udgangspunkt i de lokale forhold, hvor vi har skønnet en 
nødvendighed at supplere andre covid-19-tiltag med mundbind. Svarer 
til besøg på restauranter, så vi kan jo lige så godt vænne os hertil. 

Men i øvrigt er alle velkomne til at bære mundbind eller visir på 
Realskolen. Der kan være mange grunde hertil…F.eks. besøg i mange 
klasser. 



 

 

  

 

Hvad med i faget: 
Madlavning 5., 7.-
8.kl. 

 

 

Her skal også bruges mundbind. 

 

 Skal eleverne ikke 
vaske hænder 
mere? 

JO SELVFØLGELIG– vi har en forventning om, at de har vasket 
hænder hjemmefra om morgenen – og at de vasker hænder efter 
toiletbesøg – og er hænderne snavsede i løbet af dagen, så afsættes der 
tid til at vaske dem. 

Til gengæld spritter vi hænder til den helt store guldmedalje. Begynder 
ved indgang til FO (indendørs) om morgenen og til skolebygningerne 
kl. 08.15 – og desuden i begyndelsen af hver eneste lektion i løbet af 
skoledagen.  

Men på mandag tager vi lige en generel repetition af nødvendigheden i 
at spritte hænder, borde, vaske hænder mv. 

Dér er vi alle samlet igen på skolen – efter en uges tid med 
terminsprøver for 9.-10.klasse. 

Kære forældre. Tal venligst med jeres børn om at spritte hænder, vaske 
hænder mv. Så gør vi det også. 

 Jeg ved, at mit barn 
skal testet af en 
psykolog – bliver 
det nu udsat? 

NEJ – talepædagog, sundhedsplejerske og psykolog, de må gerne 
komme og gennemføre tests og tale med elever på skolen. 

Kontak evt. leder af Booster, Annette Eriksen, hvis du kommer eller er  
i tvivl. 

 Arbejder 
medarbejdere på 
Realskolen 
hjemmefra? 

JA – i videst muligt omfang. Men når børnene er i skole eller i FO/café, 
så er medarbejderne dér også. Individuel forberedelse kan sagtens 
foregå hjemmefra – også sekretærer og daglig ledelse kan arbejde 
derhjemme, men ikke hele tiden. Kontoret har almindelig åbningstid 
fra kl. 08.00-14.00. 

 Skal eleverne fra 0.-
2.klasse fortsat 
ankomme til 
Mooncarbanen om 
morgenen? 

 

Forsamlingsforbud 
uden for skolens 
matrikel? 

JA – det skal de – og pædagogerne venter på dem med glæde dér.  

Og skal I forældre stadig parkere på P-plads ved Hallen? Ja, det skal I. 

Please – det letter Absalonsvej, hvor det helt store og glædelige 
vejprojekt er i gang. På mandag tager de fat på ”vores side af vejen”… 
der tages hensyn til ankomst til skolen frem til kl. 08.20.  

I øvrigt skal jeg gøre opmærksom på, at forældre ikke må forsamles i 
grupper foran skoler – for her er I på offentlig vej. 
Forsamlingsforbuddet på max 10 er gældende her. Ét er P-vagter, men I 
skulle nødigt møde Covid-19-vagter (ved politi). 

Jeg har hørt fra forældre, at der er en tendens til, at I forældre ”stimler 
sammen” foran indgangen til mooncarbanen for at kysse og kramme 
jeres små pus farvel (og forståeligt nok), men det er tilsyneladende 
umuligt at mase sig igennem med eget barn. Der er ikke den 
nødvendige afstand mellem jer – og…. 

 



 

 

 

 

Hermed et genialt forslag synes jeg da selv… I stiller jer i en lang 
række/kø med passende afstand langs skolens stakit og så ganske 
langsomt (hvor der også kan krammes undervejs), nærmer I jer 
indgangen og så kan I lige give et hurtigt knus og så gå videre… og 
dermed ingen flaskehals, ingen forsamling på over 10, ingen der skal 
igennem en mængde – og alt foregår stille og roligt. Morgenstund får 
guld i mund. 

I løbet af kommende uge vil jeg m.fl. lige besigtige trafikken og 
parkering omkring skolen – herunder Marie Grubbesvej og ved Hallen. 

Så er I advaret! Ti-hi. 

 Er der klub for 5.-
6.klasse i år?  

Ih ja – hver onsdag, men på skift. Og vi må gerne… 

5.klasserne begyndte i onsdags og i går var det 6.klasserne. Dejligt, at 
de kan mødes denne ene gang om ugen til andet end almindelig 
skolegang. Ved, at de hygger sig – og vi bliver simpelthen ha´ øje for 
disse ”mellembørn”, der har så meget socialt krudt i sig. Jeg iagttager 
dem fra mit vindue hver eneste dag – ”der er gang i den”.  

 Skal elever fra 7. til 
10.klasse stadig ha´ 
madpakke med? 

JA hver eneste dag – og også gerne drikkedunk med f.eks. vand. 

De må jo ikke længere købe mad i EUC (af hensyn til at mindske risiko 
for smittespredning) og ej heller gå uden for skolens matrikel for f.eks. 
at købe mad. 

Vi har jo derfor i går onsdag haft første åbningsdag med skolebod for 
7.-10.klasse. 

Madpakke anbefales, men der er en mulighed for at købe noget 
lignende som mini-pizza, sandwich og kebab. Og også andre ting i 
”mini-boden” over i Hovedbygningen. 

Eleverne tages med på råd – men de er ikke altid let at tilfredsstille. 
Salat ønsker de ikke, for de vil selv bestemme indhold. 

Der kan også købes juice. 

Men madudvalget kan ændres, men nu prøver vi det. 

 Hvilke elever kan 
også købe i ”mini-
boden” i 
Hovedbygningen? 

Det kan 3.-6.klasse og evt. 7.-10.klasse. 

0.-2.klasse kan ikke længere købe dér – så de SKAL ha´ både 10´er-
mad, madpakke og evt. drikkedunk, hvis de ikke får mælk via 
Skolemælk. 

 Kan medarbejdere 
købe i boderne? 

NEJ – forbudt for voksne – lige nu 

 Glemmetøj – kan vi 
som forældre få 
mulighed for at se, 
hvad der evt. ligger på 
skolen? 

Vi vil i slutningen af hver måned arrangere ”en udstilling” af glemt tøj i 
teatersalen – og så kan forældrene undtagelsesvist komme dér og 
besigtige de mange bunker af tøj. 

På samme dage vil børnene fra 0.-4.klasse i både skole og FO/café 
bringe skiftetøj med hjem – evt. til vask og evt. til skift til varmere tøj. 



 

 

 

 

Ultimo november vil være første gang. 

MEN, MEN og MEN – måske er en varm vintertrøje, sko eller hvad det 
nu kan være blevet glemt af barnet. Så kontakt venligst klasselæreren 
med beskrivelse heraf – og måske kan en gammel leg ”tampen 
brænder” sættes i værk sammen med et par kammerater.  

Vore elever plejer at være effektive, hvis jeg med beder om hjælp til at 
finde ting og sager. 

Kan godt forstå jeres spørgsmål, kære forældre. 

Måske er det lettere at holde en meters afstand end at få ens barn til at 
huske sine ting – og ikke mindst hvor han eller hun har set det sidst. 
Men vi kender det vist godt alle sammen. 

 Må forældre komme 
ind på skolen (på 
arealer/i bygninger)? 

NEJ – kun hvis I er særskilt indbudt til særlige samtaler eller har lavet 
helt særlig aftale. 

 

 Mine børn går i FO 
og i café. Skal jeg 
stadig skrive – 
hvornår jeg henter 
dem? 

JA – det skal du – ganske som du plejer og gerne så præcist og så tidligt 
på dagen som muligt. Undlad venligst at ændre for meget – megen 
voksentid tages fra børnene pga. ændringer i forhold til afhentninger. 

Eller forsinkelser – ring venligst af hensyn til barnet, der står og venter. 

Også en opfordring: Vær skarpe i forhold til tid og sted, når andre skal 
afhente jeres barn.   

 

Lige så snart jeg lukker ned for min gode ven Mac, så kommer jeg sikkert i tanke om meget mere, men nu har I vil 
helle ikke lyst til at læse mere. God Halloween-aften måske og god weekend; vi ses lige pludselig (og lidt underligt 

kun uden for matriklen)  

Bedste hilsner fra os alle – på daglig ledelses vegne 

 Helle Martensen  

Statsminister Mette Frederiksen opfordrede os alle til at holde Halloween på et lidt lavere blus 
i år. På Realskolen har jeg i hvert fald mærket hertil – men på en dejlig måde. 

I dag fik jeg besøg af disse tre dejlige Halloween-tøser – og de var ikke de eneste på skolen. 

Men stemningen var her. Herligt! 

Nu er det snart JUL – og her skal vi også nok mærke julestemningen med afstand, med sprit 
og med masser af gran og guirlander. Kan næsten ikke vente! 

 

 

 




