
 
   
 
 
 
 
 

Nyhedsbrev fra Lunderskov Efterskole, 15. maj 2020 
 
 

Information om genåbning af skolen 
 
Kære forældre 
 
Så er vi klar med informationer om genåbningen. Her er de vigtigste ting. I øvrigt 
henviser vi til den TV-udsendelse, vi holdt klokken 15.00 i dag. Den kan stadig ses via 
linket i Viggo. 
 
I dette nyhedsbrev kommer vi ind på: 
 

● Ankomsten på mandag 
● Generelt om transport til og fra skolen 
● Perioden indtil sommerferien 
● Retningslinjer omkring sygdom 
● Særlig pakkeliste til på mandag 
● Diverse småting 

 
Ankomst på mandag 
På mandag skal eleverne komme tilbage til skolen efter en nøjagtig plan i tidsrummet 
15.00 til 16.00. For at vi kan styre tempoet, er det yderst vigtigt, at I ankommer præcist 
- vi må ikke have ventende grupper rundt omkring skolen.  
Har man ikke mulighed for at komme på det angivne tidspunkt, kan man vælge at 
ankomme senere, men kun efter aftale - kontakt os venligst via Viggo. 
 
Generelt om transport til og fra skole 
Undervisningsministeriet opfordrer til, at man kører eleverne til efterskole i bil for at 
skåne den offentlige transport. Det er ikke et krav, men det er vores klare anbefaling.  
Bemærk venligst, at forældre ikke har adgang til skolen, heller ikke for at benytte 
toilettet.   



 
 
 
 
Her er planen for ankomst 
 

Ankomsttid  Gang  Dropzone  
Her sættes eleverne 
af 

Indgang  
Kun for elever 

15.00  Sunset (52-55)  Boldbanen bag skolen  Bag skolen 
Sunset-dør 

  L’avenue  Gammel hovedindgang 
(flagstang) 

Foran skolen 
Gl. hovedindgang 

  Krogen  Hovedindgang  Teatergården 
Krogen-dør 

  Broadway  Hovedindgang  Teatergården 
Gn. cykelskur til elevtorv 

15.20  Holly (45-48)  Boldbanen bag skolen  Bag skolen 
Holly-dør 

  Svinget  Hovedindgang  Teatergården 
Elevtorvs-dør 

  Strøget  Gammel hovedindgang 
(flagstang) 

Foran skolen 
Gl. hovedindgang gennem 
grønnegården 

15.40  Sunset (56-58)  Boldbanen bag skolen  Bag skolen 
Sunset-dør 

  Lange  Hovedindgang  Teatergården 
Langelinje nødudgang 

  Holly (49-51)  Boldbanen bag skolen  Bag skolen 
Holly-dør 

  Boulevarden  Hovedindgang  Teatergården 
Elevtorvs-dør 

 
 
 
Perioden indtil sommerferien 
Skolen er åben i Kristi Himmelfart, og vi forventer, at alle elever er her. Generelt er der 
ikke noget krav om, at eleverne skal bliver på skolen i alle 6 uger indtil sommerferien, 
men det vil give god mening i forhold til smittetrykket, at man ikke tager hjem hver 
weekend. Vi anbefaler indtil videre, at man opfatter pinsen som en 
hjemrejseweekend. Vi lukker ikke skolen, men vores gæt er, at mange elever vil 
trænge til en pause, inden de sidste 4 uger. 



 
 
 
Retningslinjer omkring sygdom 
 
Syge elever skal være hjemme, indtil de er raske 
Det kan være svært at afgøre, om man har Covid-19, forkølelse eller blot høfeber. 
Derfor skal elever - ud fra et forsigtighedsprincip - hentes hjem og blive raske, når 
man: 
Har feber,  har vedvarende hoste, eller har forkølelsessymptomer (fx, snue, 
hovedpine, nysen, ondt i kroppen). Elever, der er eller bliver syge hjemme, skal blive 
hjemme, indtil de er raske. 
 
Bliver en elev konstateret smittet med Covid 19, skal alle elever i familiegruppen 
afhentes hurtigst muligt af forældrene. Eleverne må vende tilbage, når mistanke om 
smitte er udelukket ved test.  
Det er altid forældrenes ansvar at kontakte egen læge, og at der eventuelt bliver testet for 
Covid-19. 
 
Høfeber 
Vi videregiver hermed Sundhedsstyrelsens anbefaling til elever med høfeber om at 
være ekstra omhyggelig med medicin med mere, så man undgår at skulle tage hjem 
blot på grund af sin allergi. 
 
Småsyg 
Er man utilpas og tænker, at man måske er på vej til at blive syg, kommer man i 
midlertidig karantæne på skolen. Denne løsning har to formål: 
1. At begrænse en evt smitte tidligt.  
2. At elever ikke holder svage symptomer (som fx hovedpine) hemmelige af frygt for 
hjemsendelse. 
 
Sygeafsnit 
Skolen indretter et mindre sygeafsnit, hvor op til 4 elever kan opholde sig i op til 24 
timer. Herefter er man enten rask eller syg. Er der flere end 4 småsyge elever, skal de 
tage hjem. 
 
Sygemelding 
Sygemelding foregår som altid til skolens sekretærer. For at undgå smittespredning til 
skolens personale, har skolen indrettet en særlig procedure, hvor eleverne henvender 
sig i et telt ved kontorets havedør. 
Det er skolen, der i samråd med lægerne i Lunderskov afgør, om en elev er så 
syg, at man skal tage hjem. 
 
   



 
 
 
Særlig pakkeliste til på mandag 
 
Hver elev bedes medbringe: 
 

● 1 flaske håndsprit til brug på værelset 
● 1 god håndlotion (det er hårdt for hænderne) 
● Drikkedunk med navn 
● Liggeunderlag 
● Tæppe til udebrug 
● Varmt tøj, uldundertøj til udeaftner 
● Tjek op på shampoo mm 
● Evt thermometer 
● Slik og snack til eget forbrug 
● Udendørs legetøj - Vi har noget - måske har du noget? 
● Eventuelt tøj til Gallafest (kan også hentes i pinsen) 

 
Diverse småting 
 
Gallafest 
Ja, selvfølgelig holder vi gallafest i afslutningsugen og ja, man skal bruge en kjole eller 
et jakkesæt. Måske en oplagt opgave til et hjemmebesøg i pinsen. 
 
Værelsesbytte 
De meget snævre rammer for familiestørrelse giver os desværre ikke mulighed for at 
ændre på værelserne. Eleverne bor på de samme værelser som før London, resten af 
skoleåret. 
 
Kærester 
Der er desværre ingen undtagelser for kærester i retningslinjerne. Man skal holde 
samme afstand til sin kæreste som til alle andre, man ikke er i familiegruppe med. 
 
Særligt sårbare 
Hvis elever eller elevers pårørende er særligt sårbare, er det jeres ansvar at gøre os 
opmærksomme på det. Skolen sørger for en form for markering, man skal bære, så 
andre elever kan tage hensyn, men det er den enkelte elevs ansvar at holde den 
ekstra meters afstand. 
 
 
Det var alt. Nu glæder vi os bare til mandag og god weekend 
 
 
De bedste hilsner 
 
Lunderskov Efterskole 


