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TRYG EFTERSKOLESTART PÅ BRØRUPHUS
EFTERSKOLE
Vi har langt om længe åbnet dørene for eleverne, og vi er lykkelige for at være i
gang, for en tom efterskole uden elever giver ikke meget mening.
Vi er underlagt alle gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, og vi følger
dem naturligvis. Vi kan derfor forsvarligt drive efterskole – selvfølgelig med en
række restriktioner.
Elevernes og medarbejdernes tryghed er altafgørende for os, og vi har gode
muligheder for hurtigt både at skærpe og løsne restriktioner afhængig af
situationen omkring os.

ü

Vi har øget mængden af rengøring på hele skolen af både elever og
medarbejdere. Fx rengøres alle kontaktflader på hele skolen to gange
dagligt.

ü

Eleverne er inddelt i familiegrupper på max 8 elever. Disse elever kan
dele værelse, bad og toilet, og her er der ingen afstandskrav. I alle øvrige
situationer og områder holder vi 1 meters afstand.

ü

Der er synlig information om retningslinjerne for bl.a. håndvask og afstand
over hele skolen.

ü

Der er afstandsmarkeringer i spisesalen og andre steder, hvor der potentielt
kan opstå kø.

ü
ü

Der er håndsprit ved alle ind- og udgange samt i alle faglokaler på skolen.

ü

Alle fællessamlinger foregår i vores lille hal, hvor vi kan holde behørig
afstand.

ü
ü

Vi opfordrer til så mange udendørs aktiviteter som overhovedet muligt.

ü

I alle faglokaler tørres stole, borde og overflader af ved hvert lokaleskift.

Spisesalen er opdelt på en ny måde, så eleverne spiser i to hold og dermed
kan holde afstand mellem familiegrupperne. Der er enten bordservering,
portionsanretninger eller servering ved køkkenpersonalet eller udvalgte
elever.

Vi er privilegerede med, at de fleste værelser har eget bad og toilet.
Elevgange, hvor eleverne deler større bade-/toiletfaciliteter, har fået tildelt
særskilte toiletter og bad, så man kun deler med sin egen familiegruppe.

Retningslinjerne opdateres løbende i overensstemmelse med myndighederne
anbefalinger og retningslinjer.
Vi er trygge ved situationen og ser fortrøstningsfuldt frem til nogle gode uger i
dette skoleår – og et fantastisk efterskoleår for årgang 2020-21, der starter efter
sommerferien.

