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Spørgsmål 

29.04.2020 

Svar 

Hvad er reglerne 

omkring afstand ved 

befordring af borgere i 

busser og taxa? 

 

Sundhedsstyrelsens retningslinje for befordring af borgere 

har fastsat, at borgere (herunder børn), der befordres 

mellem hjem og institution/dagtilbud m.m., skal under 

kørslen have plads, hvad der svarer til et dobbeltsæde. 

Det betyder at i fx en taxa, hvor der er fire 

passagersæder, må der maksimum befordres 2 

borgere/børn. 

 

Hvordan vurderer vi om 

en medarbejder, der 

har 

forkølelsessymptomer 

– og samtidig normalt 

lider af pollenallergi i 

foråret - skal komme 

på arbejde eller blive 

hjemme?  

 

 

Både COVID-19 og pollenallergi kan give milde 

forkølelsessymptomer, og hvis man har høfeber, kan 

det være svært at vurdere om symptomerne skyldes 

allergi eller begyndende eller mild COVID-19.  

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at medarbejdere i første 

omgang bliver hjemme, hvis man får milde 

symptomer som snue, let hoste eller ondt i halsen.  

 

Det er vigtigt, at man er omhyggelig med sin 

høfeberbehandling, og at man tager sin medicin som 

vanligt.  

Hvis symptomerne ikke forværres, medicinen hjælper 

og symptomerne svarer til, hvad man normalt oplever 

i forhold til sin allergi, så skyldes symptomerne højst 

sandsynligt allergi, og i så fald behøver man ikke at 

blive hjemme. 

 

Hvis der tilkommer nye symptomer, som man ikke 

normalt oplever i forhold til sin allergi, eller man får 

feber, så skal medarbejderen blive hjemme 48 timer 

efter, at vedkommende er blevet rask.  

 

 



 

 

 

 

Side 2 

Det er dog vigtigt at huske, at man også kan blive 

ramt at høfeber OG COVID-19 samtidigt. 

Medarbejderen bør derfor holde dig hjemme, hvis 

man er i tvivl og rådføre sig med sin læge. 

 

Spørgsmål 

27.04.2020 

 

Må en elev, hvis far er 

smittet med corona 

komme i skole? 

Sundhedsstyrelsen har ud fra et forsigtighedsprincip truffet 

den beslutning, at elever, der bor i husstand med en 

person, der er påvist med COVID-19, ikke skal komme i 

skole. 
• Hvis vedkommende har symptomer, skal eleven 

forblive hjemme indtil vedkommende, der er positiv 

for COVID-19 har været symptomfri i 48 timer 

• Hvis vedkommende ikke har symptomer, skal 
eleven forblive hjemme 7 døgn efter vedkommende 

er bekræftet positiv for COVID-19. Skulle der 

undervejs i de 7 døgn opstå symptomer, skal eleven 

forblive hjemme indtil vedkommende har været 

symptomfri i 48 timer 

 

Må vi smøre solcreme 

på børnene 

 

Ja det må I gerne iflg. Sundhedsstyrelsen. 

 

Med den rigtige håndhygiejne mellem påsmøring af 

børnene må I gerne, lige som I plejer, påføre creme på 

børnene. 

 

Det betyder, at I enten skal vaske hænder mellem 

påsmøring af børnene eller anvende handsker som I skifter 

mellem hver påsmøring. Altså nyt barn – nye handsker. 

(Håndsprit på en hånd fyldt med creme vil ikke være 

gyldigt) 

 

Der kan opfordres til at give børnene kasketter/solhatte 

med for at beskytte mod solen – samt fornuftigt solvaner, 

f.eks. leg i skygge, parasoller, solsejl, mm. 

Der opfordres til at informere forældrene om at anvende 

solcreme med høj solfaktor og lang virkningstid. 

Spørgsmål 

24.04.2020 

Svar 

Skolen skal modtage to 

nye elever og de skal 

besøge skolen inden 

opstart. Og vises rundt 

Besøget vil ikke kræve nogen særlig procedure for jer ud 

over selvfølgelig, at de vanlige retningslinjer overholdes. 

Som er afstand og håndhygiejne som foreskrevet. 

 



 

 

 

 

Side 3 

på skolen mens der 

ikke er andre elever. 

Er der nogen procedure 

i forbindelse med det, 

som vi skal være 

opmærksom på? 

 

Vores klasser er alle 

delt i to hold med 

mellem 12-14 elever. 

Må hele klassen fx. 

spille stikbold eller 

rundbold? Eller må de 

spille på holdene (de 

12-14 elever)? Eller må 

de kun være sammen i 

5 mands legegrupper? 

 

Hermed fokus punkter fra sundhedsstyrelsen ift. dit 

spørgsmål 

• Der skal undervises i mindre grupper og kun inden for 
den samme klasse. 

• Aktiviteter skal planlægges, så de foregår i mindre 
grupper af de samme elever. •  

• Aktiviteter skal planlægges så de foregår udenfor, 
med mindre dette ikke er muligt, fx grundet vejret. 

 

Derfor må det være sådan at de 12-14 børn som er i en 

gruppe også er dem som spiller bold sammen 

 

se evt. yderligere i linket  

https://www.sst.dk/-

/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Instruks-

til-ledelser-i-skoler-og-

fritidsordninger.ashx?la=da&hash=E477CBA830F8F0647C723

722026877119C2B8781 

Spørgsmål 

23.04.2020 

Svar 

Hvad er reglerne for at 

sende et barn hjem, 

hvis det har symptomer 

og hvornår må barnet 

komme tilbage igen? 

Sundhedsstyrelsen er meget striks omkring disse 

retningslinjer. Hvis et barn har symptomer svarende til 

COVID-19 skal barnet hurtigst muligt afhentes. 

 

I kan anbefale forældrene, at de hurtigst muligt kontakter 

egen læge og laver en aftale om at få barnet testet.  

• Hvis testen er negativ, skal barnet blive hjemme, til 

det er symptomfrit. 

• Hvis testen er positiv, skal barnet blive hjemme, til 

48 timer efter sidste symptom. 

Hvornår må et barn 

komme i skole og 

dagtilbud, hvis en 

forælder er positiv for 

COVID-19? 

Hvis forælderen har symptomer på COVID-19, skal barnet 

blive hjemme indtil forælderen har været symptomfri i 48 

timer. 

 

Hvis forælderen ingen symptomer har på COVID-19 skal 

barnet blive hjemme i 7 døgn efter den positive test. Skulle 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Instruks-til-ledelser-i-skoler-og-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=E477CBA830F8F0647C723722026877119C2B8781
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Instruks-til-ledelser-i-skoler-og-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=E477CBA830F8F0647C723722026877119C2B8781
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Instruks-til-ledelser-i-skoler-og-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=E477CBA830F8F0647C723722026877119C2B8781
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Instruks-til-ledelser-i-skoler-og-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=E477CBA830F8F0647C723722026877119C2B8781
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Instruks-til-ledelser-i-skoler-og-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=E477CBA830F8F0647C723722026877119C2B8781


 

 

 

 

Side 4 

forælderen i løbet af den periode udvikle symptomer, skal 

barnet blive hjemme indtil forælderen har været 

symptomfri i 48 timer. 

Er følgende metode 

tilstrækkelig rengøring 

af legetøj brugt i 

frikvarter: 

 

- Trykluftsprøjte/ukr

udtssprøjte fyldes 
med 

husholdningssprit 

- Legetøjet 

oversprayes med 
spritten og 

lufttørrer 

efterfølgende 

I de nyeste retningslinjer er der sket en ændring, sådan at 

det udenfor er helt ok at rengøre med vand og sæbe.  

Der skal ikke sprittes af. 

 

Ift. trykluftsprøjte er Statens Serum institut kontaktet - 

det kan vi på ingen måde anbefale, da det vil give nogle 

arbejdsmiljømæssige udfordringer som Arbejdstilsynet så 

skal indover. 

Hvordan håndterer vi 

at børnene har behov 

for at få solcreme på? 

 

Vi plejer at smøre alle 

børn i nakke, ansigt og 

på udsatte steder over 

middag med creme 

som børnehaven har 

indkøbt. Vi forventer at 

de har fået på 

hjemmefra fra 

morgenstunden. 

For at undgå at have 

creme over det hele, 

når små børn selv 

håndtere det og for at 

gøre det effektivt ved 

ikke at skulle finde 

hver enkelt barns 

creme i forskellige 

tasker, har vi denne 

praksis. 

 

Kan vi fortsætte med 

det eller kan forælder 

smøre med noget der 

holder hele dagen – har 

hørt at der finde creme 

Der kan opfordres til at give børnene kasketter/solhatte 

med for at beskytte mod solen – samt fornuftigt solvaner, 

f.eks. leg i skygge, parasoller, solsejl, mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der opfordres til at informere forældrene om at anvende 

solcreme med længere virkningstid. 



 

 

 

 

Side 5 

der kan det, men er det 

rigtigt? 

  

Spørgsmål 21-04-

2020 

Svar 

Der er tradition hos os 

for en 

fødselsdagsordning for 

børnene, hvor én elev 

køber en gave til den 

næste der har 

fødselsdag. Må der 

lægges en gave på 

fødselarens bord? 

 

Vi har talt om, at vi kan anbefale at udsætte gave uddeling, 

til vi er lidt længere i corona  

udfordringen:-) 

 

Måske kunne forældrene / lærerne være med, til at udvikle 

noget andet i denne tid, hvor der ikke rigtig må udveksles 

noget. 

Husk dette kun er en anbefaling;-) 

Skal jeg altid orientere 

ud i den aktuelle 

gruppe/Klasse/enhed 

etc., hvis en 

medarbejder eller barn 

har symptomer på 

COVID-19? 

Det skal man ikke. Det er en mulighed, hvis man som lærer 

eller skoleleder vurderer, at det kan give uro ikke at gøre 

det. 

Til gengæld skal man altid orientere, hvis en medarbejder 

eller barn er konstateret smittet positiv for COVID-19. 

Spørgsmål 

20.04.2020 

Svar 

Hvad er reglerne for 

forsamlinger af mere 

end 10 personer på 

skoler og dagtilbud? 

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for aktiviteter, der finder 

sted i forbindelse med nødundervisning på børne- og 

undervisningsområdet samt lukning og gradvis, kontrolleret 

genåbning af skoler og dagtilbud.  

 

Skoler, SFO, dagtilbud med videre kan godt samle mere 

end 10 personer, når de laver aktiviteter uden for deres 

egen matrikel, der finder sted som en del af den 

nødundervisning eller pasning, der tilbydes ved 

genåbningen af skolen eller tilbuddet.  

 

For skoler og uddannelsesinstitutioner stilles der heller ikke 

krav til det maksimale antal af personer, der må være 

samlet. Der er imidlertid et krav om, at borde og stole 

arrangeres så eleverne har en afstand på to meter mellem 



 

 

 

 

Side 6 

hinanden, for at forebygge smitte, mens eleverne sidder i 

længere tid ved siden af hinanden.  

 

Et barn er hjemme med 

symptomer på COVID-

19. Skal forældrene 

hente deres andet barn 

på skolen? 

Det skal forældrene ikke. Barnet må gerne forblive i skole. 

Viser barnet sig at være smittet positiv for COVID-19, skal 

det andet barn blive hjemme til 48 timer efter 

symptomfrihed 

Børnenes hænder er 

allerede røde og 

irriterede af håndvask 

og forældrene er 

begyndt at give dem 

håndsprit med i stedet.  

Hvad kan man gøre for 

at forebygge eksem på 

hænderne? 

I kan gøre følgende: 

- Børnene skal udføre håndhygiejne mellem 

aktiviteter såsom fx leg og spisning. Ikke mellem leg 

og leg 

- Ved håndvask skal hænderne være våde, før der 

kommer sæbe på. Det skåner huden.  

 

 

Derudover anbefales det, at der bruges lunkent 

vand 

- Det er vigtigt, at børnene vasker hænder, hvis de er 

synligt snavsede og efter toiletbesøg. Derudover kan 

man veksle mellem håndvask og håndsprit, hvis 

børnenes hænder er meget irriterede 

- Det er vigtigt at have opmærksomhed på, at 

børnenes hænder er helt tørre efter håndvask. Våde 

hænder fremmer eksem og irritation 

- En god håndcreme kan børnene benytte i løbet af 

dagen. Fx om morgenen, når de møder ind, til 

frokost og i løbet af dagen. Det skal være en 

håndcreme, som har et indhold af fedtstof på 

mellem 40-70 % og som ikke indeholder parfume. 

Legegrupper: Vi har 

inddelt børnene i 

legegrupper på 

maksimalt fem børn til 

udendørs leg/aktivitet. 

Hvor tit og under hvilke 

forudsætninger må vi 

lave nye grupper? 

Vedr. legegrupper – Styrelsen for patientsikkerhed 

anbefaler 48 timers pause mellem 2 legegrupper, derfor 

kan et forslag være, at børnene leger en uge, og holder 

pause i weekenden – så kan der laves nye legegrupper i 

den næstfølgende uge. 

Der er en hotline for skole og institutioner, som evt. vil 

kunne komme med flere ’fif og gode erfaringer’ ift til dette 

– tlf. hertil er 70806707 

Hvor stor afstand skal 

børnene cykle i, når 

skolen har dem med ud 

at cykle? 

Med 2 meters afstand, alm. Sikkerhed. 



 

 

 

 

Side 7 

Må ude-legetøj, ex. 

sandkasse legetøj, 

afvaskes i sæbe opløst 

i koldt vand? 

Kontakt til Sundhedsstyrelsen – svar: 

Hvis sæben kan opløses i det kolde vand, må der gerne 

anvendes koldt vand. 

Spørgsmål 

17.04.2020 

 

Svar 

Må forskellige grupper 

af børn bruge de 

samme håndvaske og 

toiletter? 

Det må de gerne. 

 

Man kan planlægge således, at de får hver deres tid på 

dagen i forhold til at gå på toilettet og vaske hænder med 

udgangspunkt i de aktiviteter, der er planlagt i løbet af 

dagen 

Min medarbejder har 

været over grænsen. 

Må han komme på 

arbejde? 

Det må han desværre ikke. Ifølge retningslinjerne fra 

Sundhedsstyrelsen skal man, når man kommer til Danmark 

fra udlandet i hjemmekarantæne i 14 dage. 

 

Vi har kontaktet Sundhedsstyrelsen og KL, da vi mener 

disse retningslinjer er forældede. Sundhedsfagligt ville der 

ikke være noget til hinder for, at medarbejderen kom på 

arbejde 

Må børn på tværs af 

alderstrin indgå i den 

sammen gruppe før 

skole om morgenen og 

efter skole om 

eftermiddagen? 

Det må de gerne. I skal have fokus på: 

- Håndhygiejne 

- Afstand  

- Udeaktiviteter 

 

Derudover skal I hjælpe børnene til at vaske hænder, når 

de går fra pasning til skole og igen om eftermiddagen, når 

de går fra skole til pasning. 

Hvordan håndterer vi 

sengelinned? Både med 

brug af værnemidler og 

vask. 

Sengetøj skal være personligt for det enkelte barn og 

forblive i barnets barnevogn eller seng. Personligt sengetøj 

anbefales at blive vasket ved 80°C to gange ugentligt eller 

efter behov. Evt. kan I 2 gange om ugen rulle sengetøjet 

sammen, putte det i en sæk og udlevere det til forældrene, 

når de henter deres barn. Det kan også være en ide at gøre 

det med det sengetøj, som I låner ud, så I ikke står med 

den ekstra opgave. 

 

Næste morgen afleverer forældrene det nyvaskede 

sengetøj og I lægger det på plads i 

krybben/vognen/madrassen. 

 

Når I ruller sengetøjet sammen, skal I benytte 

engangsforklæde og handsker. 



 

 

 

 

Side 8 

Har I nogle gode råd 

til, hvordan vi kan sikre 

en forsvarlig 

håndhygiejne, når vi er 

i skoven eller hele dage 

på legepladsen. I 

skoven har vi ikke 

adgang til vand andet 

end det drikkevand, vi 

har med, men på 

legepladsen kan vi 

benytte håndvaske på 

toiletterne indenfor, 

men det er mange at 

have igennem mange 

gange om dagen. 

 

 

Når I ikke har adgang til rindende vand, hvilket selvfølgelig 

er det bedste, da kan vi foreslå vådservietter, og når 

synligt snavs er fjernet, da evt. anvende sprit. 

 

Når der er mulighed for rindende vand, skal dette 

anvendes. 

 

Der er udarbejdet en retningslinje fra Sundhedsstyrelsen, 

’Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud’ 

– heri beskrives bl.a. håndvask i kap. 4.1. 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-

dagtilbud 

 

Kan vi anbefale 

forældre til børn i 

børnehaverne at 

børnene tager egen 

drikkedunk med til 

brug hen over dagen? 

 

Bør vi fjerne sofaer og 

tæpper, der ikke kan 

vaskes eller 

umiddelbart afsprittes? 

 

Det er en god ide, at børn bruger deres egne drikkedunke, 

hvis I f.eks. er på tur. 

 

I kan dog fint bruge jeres tallerkener og kopper i løbet af 

dagen. De bliver helt rene i opvaskeren. 

 

Det er lidt et svært spørgsmål med sofaer og tæpper, for 

de vil være svære at desinficere. Samtidig tænker jeg, at 

denne virus er en ud af mange, og vi har jo masser af 

tidspunkter på året, hvor børn er forkølede eller har andre 

viraer. Vi arbejder dog på en løsning lige pt. I forhold til 

desinficering, så det vil jeg gerne vende tilbage med svar 

på i morgen. 

 

Vi har polstrerede 

sofaer, hvordan har de 

mulighed for at være 

OK. Det er på 

grupperum? 

Dukker skal vaskes 2 

gange dagligt? 

Farveblyanter, bøger 

hvordan spiller de? 

Klapvogne med betræk, 

hvordan er det med 

dem? 

 

Børn, der sover ude, 

har eget sengetøj og 

I kan lægge et lagen over sofaen, og vaske dette dagligt.  

 

Legetøj skal vaskes to gange dagligt – også dukker, 

farveblyanter og bøger. 

 

Måske kan I dele legetøjet op, så det ikke er det hele I 

anvender hele tiden. 

 

Klapvogne med betræk skal aftørres med vand og sæbe 

efter brug. 

 

I forhold til sengelinned anbefales vask to gange om ugen.  

 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud


 

 

 

 

Side 9 

egen krybbe, er det 

nødvendigt at der skal 

vaskes sengetøj hver 

dag? Hvad med selerne 

i krybben? 

 

Skolerne spørger: 

Skal der tørres 

af/sprittes af på 

gynger, legestativer og 

andre faste udendørs 

legeinstallationer eller 

skal de spærres helt 

af? 

 

Der skal udføres korrekt håndhygiejne, både når børnene 

går ud på legepladsen og når de kommer ind igen. Det er 

ikke muligt at rengøre de faste installationer på 

legepladsen (man ved også at virus trives dårligt ude.) 

 

Hvis der er tale om løse lege genstande f.eks. ting i 

sandkasse skal de rengøres som andet legetøj 2 gange om 

dagen, når det er i brug. Måske kan man arbejde med at 

have noget, der må bruges om formiddagen og noget der 

må bruges om eftermiddagen? 

 

Hvor skaffer jeg 

håndsæbe og 

engangshåndklæder? 

Vi henviser til rengøringsafdeling. 

Det viser, at der er en uklarhed på, hvordan vi bestiller 

værnemidler, som depotet ikke har – såsom ovenstående 

Kommer der 

’automatisk’ sprit og 

sæbe til skolerne 

Der bliver i aften leveret en ’kasse’ med håndsæbe, 

håndsprit i 1 liters beholdere med pumper, og 250 ml 

flasker – i næste uge kommer der sprit i 100 ml flasker 

Vi er en folkeskole, 

som har personale på 3 

matrikler. På de to af 

vores lærerværelser er 

der en alm. 

opvaskemaskine – til 

brug for opvask af 

bestik, glas og kopper, 

som personalet 

benytter i løbet af en 

arbejdsdag. En sådan 

opvaskemaskine 

vasker ”kun” ved 65-70 

grader. Hvilket jo ligger 

under de 80 grader, 

som anbefales. 

  

Vores spørgsmål er nu 

– hvordan forholder vi 

os i forhold til disse 

opvaskemaskiner – er 

det sundhedsmæssigt 

forsvarligt – eller skal 

I skal blot benytte opvaskemaskinen som altid. Varmen, 

længden på vaskeprogrammet og tørringen slår det hele 

ihjel. 

 



 

 

 

 

Side 10 

vi ud i evt. andre 

løsninger? 

 

Må et søskendepar på 3 

og 5 år i samme 

børnehave skilles ad, 

så de kommer i hver 

sin gruppe i samme 

institution? 

 

Spørgsmålet havde 

flere nuancer ift. det 

socialfaglige aspekt. 

Sundhedsfagligt er der ikke noget til hinder for dette. 

 

 

 

 

Det må være den lokale ledelse, der afklarer disse 

spørgsmål. 

Jeg har en elev i 

inklusionscenterets 

overbygninger, der 

ifølge lægen ikke må 

vaske hænder ofte eller 

bruge håndsprit. Mit 

spørgsmål er om han 

må komme i skole hvis 

han bruge hvide 

bomuldshandsker eller 

om der kan findes 

andre løsninger?  

 

 

Jeg har nogle uddybende spørgsmål ift. din henvendelse til 

Sundhedsberedskabet: 

Hvad gør eleven til dagligt, når han har været på toilet, før 

han skal spise og i det hele taget ift. at holde sine hænder 

rene og ikke påføre sig infektion – altså FØR der kom 

Corona? 

 

Bomuldshandsker vil ikke være ’rene’ særligt længe. 

Det, der anbefales, er håndvask ca. hver anden time – 

hvilket sikkert svarer til måltider og toiletbesøg? 

 

Jeg tænker, han skal i skole – han er vel ellers sund og 

rask? 

Vi har modtaget 

overfladedesinfektion 

fra det centrale lager. 

Dette tager overfladen 

på f.eks. lakerede 

skamler. Kan vi bruge 

rodalon i stedet? 

 

Arbejdsmiljømæssigt kan rodalon ikke anvendes. 

 

Vi forstår godt, jeres bekymring ift. overfladen på 

skamlerne – og vi vil undersøge hos  

Sundhedsstyrelsen på, hvorvidt der både skal aftørres med 

vand og sæbe samt afsprittes på overflader min. 2 x 

dagligt. – indtil da må I stille skamlerne væk, og hvis der er 

behov, må der indkøbes nogle plastikskamler. 

Må eleverne spille med 

tennisbolde, selv om 

boldene har en 

overflade, der er 

vanskelig at spritte af? 

 

Når klasser bevæger 

sig udenfor skolens 

område i skoletiden 

ifølge med lærere, må 

de så færdes i en 

Man kan sige, at ’fastnaglet’ udendørs legetøj, dvs. 

gyngestativer og lignende skal ikke afsprittes, men mobilt 

legetøj – som bolde, der ikke kan rengøres – skal afvaskes 

og sprittes. Evt. kan der anvendes bolde med en overflade, 

der kan rengøres. 

 

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for aktiviteter, der finder 

sted i forbindelse med nødundervisning på børne- og 

undervisningsområdet samt lukning og gradvis, kontrolleret 

genåbning af skoler og dagtilbud. Skoler, SFO, dagtilbud 

med videre kan godt samle mere end 10 personer, når de 
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gruppe på mere end 10 

personer?  

 

laver aktiviteter uden for deres egen matrikel, der finder 

sted som en del af den nødundervisning eller pasning, der 

tilbydes ved genåbningen af skolen eller tilbuddet. Skoler 

og institutioner skal i den forbindelse følge 

sundhedsmyndighedernes til hver en tid gældende 

retningslinjer, der er udarbejdet i forbindelse med den 

gradvise og kontrollerede genåbning.   

 

Må der indkøbes 

håndcreme til børnene i 

skolen? 

Der kan indkøbes neutral håndcreme, som administreres af 

læreren – og det anbefales, at ledelsen informerer 

forældrene om dette tilbud. 

Kan vi afvaske 

elevernes hænder med 

vådservietter, når vi 

afholder udeskole? 

Vådservietter kan anvendes, og hvis ikke disse kan leveres, 

da engangsklude i en pose med vand og sæbe – og 

medtage papirhåndklæder til at tørre med. 


