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Handleplan til klub- og ungdomsskoletilbud 
 

I denne handleplan beskrives rammen omkring UngHernings junior- og ungdomsklubber samt 

ungdomsskoleundervisning fra 21. september 2020, og foreløbig året ud, eller så længe der vil være særlige 

forhold vedrørende COVID-19. 

 

I tilfælde af forhøjet smittetryk kan det blive nødvendigt at tage andre muligheder i brug for at forhindre 

smittespredning og lette smitteopsporingen. I disse tilfælde vil de eventuelt skærpede retningslinjer blive 

omsat til lokal udmøntning. 

 
 

Klub- og ungdomsskoletilbud 
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1. Indledning og særlige opmærksomhedspunkter 
 

Sammen med Sundhedsstyrelsen har Børne- og Undervisningsministeriet den 19. juni 2020 udarbejdet 

nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for dagtilbud, grundskoler, ungdoms- og 

voksenuddannelser samt efterskoler og frie fagskoler, som gælder fra den 1. august 2020. 

 

Retningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens tre grundelementer i 

forebyggelse af smittespredning, som fremgår herunder i prioriteret rækkefølge: 

 

• Isolation af personer med symptomer f.eks. i eget hjem eller på sygehus 

• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter 

• Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barriere 

 

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er: 

1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 

2. Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder 

3. Undgå håndtryk, kindkys eller kram - begræns den fysiske kontakt 

4. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen 

5. Hold afstand - bed andre tage hensyn 

 

Disse grundelementer og generelle råd er helt centrale for afviklingen af ungdomsskolevirksomhed i 

UngHerning - for både børn og voksne, og de er væsentlige forudsætninger for at hindre smittespredning af 

COVID-19 i Danmark. 

 

På pressemødet den 17. september 2020 anbefalede Sundhedsmyndighederne, at dagtilbud, grundskoler, 

fritidstilbud og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. 

 

2. Organisering af hverdagen 
2.1 Afstandskrav 

Fra 1. august 2020 kan man fravige den generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters afstand mellem 

børn og unge i samme gruppe. Fravigelsen af standskravet gælder ikke generelt. 

Udgangspunktet er dog stadig, at børn og unge fortsat har et begrænset antal kontakter og så vidt muligt 

holder 1 meters afstand til børn og voksne fra andre grupper. 

 

Ved aktiviteter med kraftig udånding såsom fx sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v., skal der 

være 2 meters afstand. 

 

2.2 Kontakt mellem børnene og de unge 

De faste grupper fra skoletiden skal fortsat være udgangspunktet for organisering af aktiviteter i klubberne og i 

ungdomsskoleundervisningen, og grupperingen bør udgøre op til maksimalt 25-30 børn og unge. 
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Indenfor de faste grupper må børnene og de unge gerne være tættere sammen end 1 meters afstand. 

 

I klubberne og i ungdomsskoleundervisningen skelnes mellem: 

• faste grupper fra skoletiden (klasser), hvor børnene og de unge gerne må være tæt sammen. Disse grupper 

skal ikke registreres i klubben. Disse grupper er defineret i forvejen og skal derfor ikke registreres i klubben. 

(Primære grupper) 

• nye faste grupper i fritiden, hvor børnene og de unge også gerne være tæt sammen. Disse nye grupper skal 

registreres med børnenes og de unges navne. (Sekundære grupper) 

• Derudover kan klubben også tilbyde aktiviteter, hvor medlemmerne er sammen fra forskellige grupper. 

Men her er det helt afgørende, at afstandskravet overholdes. Ved sådanne aktiviteter skal medlemmerne 

ikke registreres. 

 

Til de faste børne- og ungegrupper knyttes så vidt muligt faste personaler, der kan træde til, hvis der i 

aktiviteterne opstår behov for en voksen tæt på. Klubberne skal have overblik over, hvilke medlemmer der 

indgår i hvilke grupper. 

 

Når børn og unge opholder sig samme sted som andre grupper, gælder den generelle anbefaling om 1 meters 

afstand (2 meters afstand i særlige situationer). 

 

Er der mulighed for at gennemføre aktiviteter i klubberne og i ungdomsskoleundervisningen udendørs er det 

at foretrække, men årstiden og åbningstidstidspunkterne taler for inde-aktiviteter. Der tages særlige hensyn, 

som sikrer afstand mellem grupper, fokus på håndhygiejne samt løbende rengøring af f.eks. kontaktpunkter jf. 

den udmeldte ramme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anbefalingen om 1 meters afstand på tværs af klasser/grupper kan fraviges i de tilfælde, hvor en fravigelse er 

en forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen, og hvis det lokalt 

vurderes, at afstandskravet har for store konsekvenser for fx omfanget og kvalitet af undervisningen. Fx 

førstehjælpsundervisning, sportsaktiviteter mm. I disse tilfælde benyttes mundbind så vidt det er muligt. 

 

 

- VI PASSER PÅ HINANDEN— 

FAST GRUPPE 

GRØN GRUPPE LILLA GRUPPE 

MÅ GERNE VÆRE TÆT 

SAMMEN 

MÅ GERNE VÆRE TÆT 

SAMMEN 

 - VI PASSER PÅ HINANDEN - 

AKTIVITETSHOLD 

GRUPPERNE 

MÅ  

IKKE BLANDES 

HOLD MERE 

END 1 METERS 

AFSTAND 
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Inden for klassen (den primære gruppe) kan den generelle anbefaling om 1 meters afstand fraviges, når en 

fravigelse er en forudsætning for at efterleve de almindelige krav til undervisningen. Dette gælder både for 

undervisning i et klasselokale og i et værksted eller faglokale. 

 

I de tilfælde, hvor man er nødt til at afvige fra den generelle anbefaling om 1 meters afstand, 

skal der være øget fokus på anbefalinger om håndtering af personer med symptomer, retningslinjerne  

for nære kontakter, hygiejne samt reduktion af antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter. 

 

Personale bør så vidt muligt holde minimum 2 meters afstand til første række af elever ved 

tavle-undervisning. 

 

2.3 Yderligere præcisering af organisering af klubtilbud og ungdomsskoleundervisning 

Det anbefales, at aktiviteterne i klub og ungdomsskole organiseres på en sådan måde, at børnene og de unge 

er i faste grupper af børn/unge og personaler, og at klubberne bestræber sig på, at elevgrupperne i videst 

muligt omfang følger grupperingen fra skolen. 

 

Når det er en forudsætning for udførelsen af den pædagogiske praksis og det pædagogiske arbejde med 

børnenes sociale og personlige udvikling, kan klubben eller ungdomsskolen lave aktiviteter for grupper af 

børn og unge på tværs af de faste grupperinger, fx ud fra interessefælleskaber. 

 

Det er dog stadig udgangspunktet, at antallet af kontakter skal begrænses så vidt muligt, og at klubberne og 

ungdomsskoleundervisningen derfor skal tilstræbe så få sekundære grupper som muligt (fx 1-2 sekundære 

grupper per barn/ung), og at disse grupper også følger en fast holdorganisering. Derudover bør børnene/de 

unge i skiftet fra gruppe til gruppe have særlig fokus på håndhygiejne, ligesom der bør være øget fokus på 

rengøring. 

 

Inden for den faste gruppering og de få sekundære grupper kan anbefalinger om 1 meters afstand fraviges, 

når det er en afgørende forudsætning for udførelsen af den pædagogiske praksis og det pædagogiske 

arbejde med børnenes sociale og personlige udvikling. 

 

Personalet kan også, hvis de har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, undtagelsesvist, skifte fra 

gruppe til gruppe, hvis der opstår behov for det. 

I klubberne og i ungdomsskoleundervisningen kan der være aktiviteter eller situationer, hvor den generelle 

anbefaling om 1 meters afstand ikke kan efterleves. I disse situationer er det vigtigt, at aktiviteten foregår 

inden for gruppen (på samme vis som for klassen i skolen), og at der er ekstra opmærksomhed på de generelle 

anbefalinger omkring hygiejne og øget fokus på rengøring. 

 
2.4 Rengøring 
Skolen/klubben bør identificere og evt. markere fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag og trykknapper. 
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Der bør sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer 

med mange besøgende og/eller mange berøringer som for eksempel i skoler. Kontaktpunkter kan for 

eksempel være håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, udstyr, 

redskaber, vandhaner, toiletter mv. 

Der sprittes af eller rengøres når en gruppe forlader lokalerne, sådan at alle møder ind til rene lokaler. 

 

 

Udstyr, der ikke kan rengøres efter anvisning pakkes væk til efter COVID-19 epidemien. 

 

Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt, og altid inden de er helt fyldt. 

 
3. Hvem må møde i klub og ungdomsskole? 
Alle klubmedlemmer og holdtilmeldte unge (og medarbejdere) kan som udgangspunkt møde i klub og til 

ungdomsskoleundervisning - medmindre de er syge, deler husstand med Covid-19-smittede 

familiemedlemmer og/eller tilhører en særlig risikogruppe. Se mere om særlige risikogrupper i afsnittet for 

Sundhed og hygiejne. 

 

UngHerning er en del af Herning Kommunes skolesystem. Derfor er elever der er hjemsendt fra skole, også 

hjemsendt fra alle UngHernings aktiviteter. 

 

Der bliver dog udarbejdet individuelle planer for hver enkelt klub. Dette for så vidt muligt at holde børn og 

unge i deres primære og sekundære grupper(klasser/årgange)   

 
3.1 Symptomer på sygdom 
Der henvises til de gældende retningslinjer og materialer samt UngHernings beredskabsplan, som findes på 

side 11 i dette dokument. Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan hentes på styrelsens hjemmeside. 

 

Syge børn, unge og voksne skal ikke i klub/ungdomsskole. De skal blive hjemme, til de er raske, så de ikke 

smitter andre børn, unge og voksne. Børn og unge får som regel ingen eller kun milde symptomer, hvis de 

bliver smittet med COVID-19. Hvis de udvikler symptomer, vil de som regel føle sig syge, blive trætte og slappe 

og ikke lege og deltage i aktiviteter som vanligt. 

 

Symptomer på COVID-19 er typisk: 

• Tør hoste 

• Feber 

• Vejrtrækningsproblemer 

• Hovedpine 

• Muskelømhed 

• Ondt i halsen 
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Man er raskmeldt, når man enten: 

• Har været symptomfri i 48 timer 

• Har negativ test for COVID-19, er helt rask og kan deltage i leg og aktiviteter som vanligt (som udgangspunkt 

symptomfri i 24 timer). 

 

Børn og unge kan godt i en periode efter en forkølelse eller anden luftvejsinfektion have en lille smule hoste. 

Hvis barnet/den unge i øvrigt virker rask og frisk, kan han/hun godt komme i klub eller til ungdomsskole-

undervisning, selvom der stadig er en smule hoste tilbage som eneste symptom. 

 
 
4. Tilsynsforpligtelsen i UngHerning 
Tilsynet med de kommunale tilbud ligger i ledelseslinjen, og ledelsen skal fortsat have fokus på, at børn og 

unges ophold i klubberne og i ungdomsskoleundervisningen er sundhedsmæssigt og pædagogisk forsvarligt. 

 

Nedenfor er de forskellige sundhedsfaglige retningslinjer og de nationale, faglige krav til nød- og 

fjernundervisningen opstillet skematisk. 

Der er mulighed for, at hver enkelt klub/hold kan notere lokal udmøntning af de nationale retningslinjer i 

skemaet. 

 
 

5. Fysiske møder og arrangementer 
Aktiviteter, der finder sted i forbindelse med fritidstilbud samt undervisning eller klubtilbud i ungdomsskolerne 

er undtaget for forsamlingsforbuddet. Det er vigtigt at understrege, at de sundhedsfaglige retningslinjer vedr. 

afstand og hygiejne gælder ved alle typer af aktiviteter for både børn, unge og voksne i UngHerning. Alle 

aktiviteter relateret til UngHernings virksomhed skal derfor tilrettelægges, så de sundhedsfaglige retningslinjer 

kan overholdes.  

 
6. Lejre, overnatning og sociale arrangementer 
Klubberne og ungdomsskoleundervisningen kan ikke tage på lejr og overnatning med børn og unge. Dette er 

foreløbig aflyst indtil 31.12.2020. 

Derudover er alle sociale arrangementer i UngHerning-regi aflyst foreløbig indtil den 4. oktober 2020. 

Der skal her gøres opmærksom på, at såvel klubaktiviteter som ungdomsskoleundervisning anses for at 
pædagogiske læringsaktiviteter og disse fortsætter efter vilkår beskrevet i dette dokument. 
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7. Lokal udmøntning 
Sundhedsfaglige 
opmærksomhedspunkter 

Lokal udmøntning på egen praksis 
i klub og ungdomsskole 

 
Rejsevejledning 
Børn og unge og medarbejdere skal blive hjemme i 
14 dage efter en rejse til lande, som det frarådes at 
besøge. 
 

 

 
Kørsel og befordring 
I forbindelse med ture ud af huset er det muligt at 
benytte offentlig transport. 
Der er også mulighed for at benytte UngHernings 
minibusser. 
Husk at alle skal være iført mundbind under 
transport i såvel offentlig transport som i 
UngHernings køretøjer. Sidstnævnte skal derudover 
afsprittes efter brug. 
 

 

 
Håndtering af kost 
Børn og unge må gerne være med til at lave mad. 
Der må laves mad i pædagogisk øjemed under 
hensyntagen til Sundhedsstyrelsens generelle 
anbefalinger: 
• Vask hænder grundigt før og efter madlavning 
• Kun børn og unge fra samme gruppe må lave  

mad sammen 
• Husk god hygiejne 
• Vær opmærksomhed på, at børnene og de unge 

anvender personlige redskaber og gerne 
portionsanretning 

• Hold råvarer og tilberedte varer adskilt 
 
Ved spisning skal alle sidde med mindst 1 meters 
afstand. 
 

 

 
Rengøring 
Det er fortsat en god idé fortrinsvis at opholde sig 
ude, da der er mindre risiko for smittespredning. 
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Der skelnes mellem den grundlæggende rengøring, 
der foretages af skolernes rengøringspersonale 
dagligt og rengøring af f.eks. kontaktpunkter i løbet 
af dagen/aftenen. Sidstnævnte påhviler personale i 
klubber og i UngHerning. 
 
Gaming 
Tablets og skærme samt tastaturer på PC’ere og 
elektroniske spil må gerne anvendes. De skal blot 
deles af så få som muligt, og de skal rengøres 
mellem hver bruger med en sæbeklud/sprit-wipes 
eller lignende 
 

 
Håndhygiejne 
Der skal fortsat være fokus på rutiner omkring god 
håndhygiejne, som både er rettet mod voksne og 
børn. God håndhygiejne er en effektiv metode til at 
forebygge kontaktsmitte via genstande, hænder og 
ansigt. 
 

 

Tegn på sygdom Lokal udmøntning egen praksis i klub og 
ungdomsskole 

 
Børn og voksne (medarbejdere, forældre m.v.), som 
møder op i klub og ungdomsskole, skal være raske. 
Børn og voksne med symptomer på COVID-19 skal 
hjem omgående og blive hjemme, indtil de har 
været symptomfri i 48 timer eller er blevet testet 
negativ for COVID-19. 
 
Det påhviler ledelsen at sikre, at der foreligger en 
instruks for håndtering af personale og elever med 
symptomer på COVID-19. 
 
Ved påvisning af tilfælde med bekræftet COVID-19 
skal det vurderes, om nogen i klubben kan betragtes 
som ”nære kontakter” og derfor skal blive hjemme i 
selvisolation, indtil der foreligger en test for COVID-
19, der er negativ, jf. retningslinjer vedr. COVID-19: 
Smitteopsporing af nære kontakter. 
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Beredskabsplan i tilfælde af smitte med Covid-19 - Fritidsafdelingen 

 

Dag 1 

1. Et smittetilfælde konstateres blandt en elev/forældre/medarbejder. Hvis 

eleven/forældre/medarbejderen er tilstede i institutionen skal vedkommende sendes hjem.  

OBS: Handleplanen skal kun igangsættes, hvis: 

a. Der er tale om smitte med Covid-19 hos en elev, forældre eller en medarbejder med 

symptomer, der har opholdt sig på skolen el. i klubben indenfor 48 timer før 

symptomudbrud i mere end 15 min. eller har haft fysisk kontakt med kollega/andre 

elever.  

b. Smitte med Covid-19 hos en elev, forældre eller medarbejder uden symptomer, der har 

opholdt sig på skolen indenfor 48 timer før test og op til 7 dage efter positivt testresultat i 

mere end 15 min. eller haft fysisk kontakt med kollega/andre elever.  

 

2. Nærmeste leder kontaktes omgående, kan nærmeste leder ikke træffes, kontaktes UngHernings 

vagttelefon på 2074 5806 

 

3. Ledelsen skal have fokus på at få afdækket følgende spørgsmål i en efterfølgende telefonkontakt 

med pågældende medarbejder eller forældre til eleven: 

- Hvornår har den smittede sidst være fysisk tilstede på skolen el. i klubben?  

- Hvor på skolen/klubben/matriklen har de opholdt sig?  

- Hvem har de været i kontakt med, og har anbefalingen om 1 meters afstand været opfyldt? 

- Er der andre smittede?  

- Er der andre søskende i en anden institution/på en anden skole?  

- Hvor meget information må videregives til de andre forældre/kolleger, hvis de spørger 

(samtykke)? 

 

4. Lederen kontakter centerlederen og informerer om, at der er konstateret et smittetilfælde. 

Centerlederen aktiverer Børn og unge krisestaben, med den kommunale sundhedstjeneste, og i 

samarbejde med skoleledelsen besluttes eventuel hjemsendelse af elever/hold/grupper. 

 

5. Lederen informerer relevante samarbejdspartnere, herunder skolen, om, at der er konstateret 

smittetilfælde blandt deres elever. 

  

6. Ledelsen informerer personalet i den pågældende afdeling/område om, at der er konstateret et 

smittetilfælde og er løbende tilgængelig for de spørgsmål, som personalet måtte have. Personalet 
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har herefter fokus på at sikre rolig adfærd og afstand blandt eleverne, indtil de hentes af 

forældrene eller selv kan tage hjem. 

 
7. Ledelsen briefer det personale, som får til opgave at orientere forældre til berørte elever. Det er 

her en vigtig opmærksomhed, at personalet som orienterer forældrene, sikres selv at være trygge 

nok ved situationen til at kunne berolige forældrene. Orienteringen til forældrene kan med fordel 

indeholde følgende informationer: 

- Der er konstateret et tilfælde af Covid-19 på skolen/i klubben i samme tidsrum, som deres 

barn har været der.  

- Forældrene bedes hente deres børn.  

- Forældrene orienteres om praktiske foranstaltninger ved afhentning for at sikre at de ikke 

forsamles ved indgangen. 

- Forældrene vil modtage yderligere information snarest muligt.  

 

8. Lederen kontakter bestyrelsen og informerer dem. Leder og bestyrelse aftaler desuden 

opfølgning i de følgende dage.   

 

9. Ledelsen sender brev ud til alle forældre. Der findes udkast til breve til forældre, som defineres 

som nære kontakter og et brev til øvrige forældre, som lederen kan tilpasse (’brev til forældre – 

nære kontakter’ og ’brev til forældre der ikke er nære kontakter’). I brevet angives ledelsens 

telefonnummer, hvor forældrene kan ringe til ved yderligere spørgsmål til situationen. 

 

10. Bliver medarbejdere eller ledelsen kontaktet af medierne, er det vigtigt at lederen koordinerer 

dette med forvaltningen.  

 

11. Der skal være en opmærksomhed fra ledelsen på behovet for telefonisk opfølgning senere på 

dagen med medarbejdere, der har været på arbejde i løbet af dagen og/eller med den 

pågældende familie.  

 

Dag 2 

1. Lederen og forvaltningens krisestab ringer sammen og aftaler hvilken understøttelse, der er 

behov for i det videre forløb.  

 

2. Retningslinjerne for rengøring og opfølgning klarlægges.  

 

3. Lederen og krisestaben drøfter scenarier for genåbningen i samarbejde med Styrelsen for 

Patientsikkerhed.  
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Forud for genåbningen 
1. Alle medarbejdere skal være testet negative og symptomfri forud for genåbningen.  

a. Alle nære kontakter skal jf. ”retningslinjer vedr. Covid-19, smittesporing af nære 

kontakter” blive hjemme i selvisolation, indtil der foreligger en test for Covid-19, der er 

negativ. 

 

2. Ledelsen skal sikre sig, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at sikre en god genåbning for 

forældre og elever, og varetage opgaver med rengøring.  

 

3. Inden genåbningen har ledelsen kontakt med medarbejderne, så de er briefet om, hvad sidste 

nye status er og hvad de møder ind til.  

 

4. Når genåbningen er aftalt, sendes information om genåbningen til forældre. Der findes et udkast 

til genåbningsinformation, som ledelsen kan bruge (’Genåbningsbrev til forældre’). Det kan 

overvejes om det er nødvendigt at sende skolens retningslinjerne ud til forældrene igen 

umiddelbart før genåbningen, så de er helt opdaterede.  


