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Plan for genå bning af Furesøgå rd Fritidsklub
For at kunne genåbne Furesøgård Fritidsklub skal der jf. Furesø Kommunes retningslinjer udarbejdes en
plan, der beskriver og dokumenterer, hvordan de sundhedsfaglige retningslinjer for Covid‐19 overholdes.
Planen er gældende pr. 11. maj 2020 og foreløbig indtil nye retningslinjer fra regeringen.
Genåbningsplanen omfatter børn fra 3.‐5. klasse på henholdsvis Stavnsholtskolen, Lyngsholmskolen samt
Marie Kruses Skole, jf. Furesø Kommunes rammer for den fortsatte genåbning af skoler og FFO’er (FFO2).
For at sikre en kontrolleret og gradvis åbning, der overholder alle gældende retningslinjer, vil det ikke være
muligt at modtage et ubegrænset antal børn. Bestyrelse og ledelse på Furesøgård vurderer løbende
mængden af børn, vi kan modtage, ift. at kunne overholde krav fra kommunen. I tråd med kommunens
anbefalinger prioriteres det at tilgodese de mindste børn først (3. kl.), dernæst 4.kl., 5.kl. osv.
Nærværende materiale vil være tilgængeligt på Furesøgårds hjemmeside for alle forældre til indmeldte
børn på Furesøgård, inden genåbning påbegyndes.

Opdeling i opholdszoner
Furesøgård er inddelt i tre opholdszoner – en for hhv. Lyngholmskolen, Stavnsholtskolen og Marie Kruses
Skole (se bilag 1). Inden for hver af opholdszonerne, leger børnene i mindre skolegrupper. Vi modtager
lister med grupperne fra de tre skoler.
Zonerne er afskærmet med rød/hvidt afspærringsbånd. Hver opholdszone har tilhørende toiletter,
håndvaske og garderobe tilknyttet.
Skolegrupperne markeres ved hjælp af farvede armbånd, så pædagogerne hurtigt kan sikre, at alle børn
forbliver i deres skolegrupper og ikke løber fra en aktivitet til en anden. Børnene forbliver i den
opholdszone, som de bliver tildelt ved ankomst til Furesøgård. Opholdszone ændres ikke i løbet af dagen
men vil variere fra dag til dag i løbet af ugen.

Aktivitetszone
I hver opholdszone hvor en skole hører til, er der mulighed for en mængde aktiviteter. Hver aktivitet har sin
egen zone, hvor kun én skolegruppe må være, med behørig afstand til de andre aktivitetetszoner.
Nedenstående model viser konceptet:
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Indkrydsning
Der er ved indgangene til Furesøgård etableret tre indkrydsningsstationer med tilhørende cykelparkering. I
tilfælde af kø vil der på jorden være afstandsmarkeringer, samt en voksen der sikrer, at børnene ikke
klumper sammen.
Ved indgangen sidder personale og afkrydser i hele åbningstiden, når et barn kommer eller går. Ved
ankomst bliver børnene fordelt til opholdszonerne efter skole, og får bånd på, der viser deres skolegruppe.
Dermed har personalet hele tiden en opdateret oversigt over hvilke børn, der er på Furesøgård, samt hvor
de befinder sig og med hvem.
Personalet instruerer børnene i reglerne og minder dem om hygiejne‐ samt opholdsreglerne.

Hver opholdszone har tilknyttet fire faste medarbejdere.
Zone 1
Johan
Jakob
Michala
Conni

Zone 2
Ulla + Vikar
Peter
William
Victoria

Zone 3
Kjartan + Vikar
Thomas
Annette
Fie
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Furesøgård har dagligt åbent fra kl. 13:00‐15:00. Ved afhentning bedes forældre ringe til deres børns mobil
eller lave aftaler hjemmefra. Ved nødstilfælde retter forældre henvendelse til personale i
indkrydsningsområdet, men frabedes at bevæge sig ind på området, ligesom på skolerne.

Aktiviteter i områderne
Vi starter med at have disse udendørs aktiviteter og ingen indendørs aktiviteter.










Bål og fladbrød
Lege og spil på græsset (kongespil, kroket, osv.)
Rollespil – der leges samt laves våben og andre ting i bålområdet.
Pandekageværksted
Træsløjd i naturtræ og måske hulebyg
Just Dance på storskærm udenfor, samt udendørs biograf
Spille i pavilloner med papir og blyant – spil alt muligt sjovt!
Boldhallen, ”Den sorte lade” og Stalden
Løbehjul, skateboards, basketbolde m.m.

Alle aktiviteter foregår under opsyn af det personale, som er tilknyttet den pågældende opholdszone.
Personalet sikrer, at der regelmæssigt vaskes hænder, f.eks. ved ankomst og skift mellem aktiviteter.
Personalet hjælper med indarbejdelse af rutiner og afspritning af løse legeredskaber, eksempelvis løbehjul,
go‐carts, cykler, osv., så det bliver gjort ved børnenes skift af legetøj. Legetøj og løse genstande afvaskes
eller afsprittes hver dag, inden børnene møder ind.

Mad og servering
En køkkenmedarbejder anretter et let måltid, som en voksen fra hver opholdszone kan afhente i køkkenet.
Hver dag uddeles maden udenfor og bliver serveret portionsanrettet og med engangsservice, i de
forskellige opholdszoner. På den måde undgås kø, og at børnene samles unødigt.
Personale serverer maden for børnene, bærer handsker og alle børn samt personale vasker hænder inden
spisning.

Rengøring, hygiejne og skiltning
Alle zoner har minimum 3 toiletter tilknyttet hver, med tilhørende håndvaske. Derudover er der etableret
ekstra udendørs håndvaske, tæt på opholdszonernes midte.
Jf. Furesøgårds rengørings‐ og hygiejneinstruks vil personalet på Furesøgård hjælpe og sikre, at instruksen
overholdes af alle børn og vejlede løbende. Børn kan ved hyppig håndvask få problemer med hænder og
hud. I sådanne tilfælde anbefales det, at forældre giver deres børn en fed håndcreme med. Er der behov for
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solcreme sørger forældrene også for dette. Cremer o.lign. må ikke deles børnene imellem. Børn må ikke
bruge sprit til hænderne på Furesøgård.
I alle opholdszoner er der ophængt plakater fra Sundhedsstyrelsen samt Furesøgårds egen planche med
coronaregler, så børn og personale hele tiden bliver mindet om reglerne og instrukserne.
Se yderligere i vedlagte instruks ‐ bilag 2.
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Bilag:
Bilag 1: Kort over Furesøgård opdelt i zoner
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Bilag 2: Furesøgård Hygiejne‐ og Rengøringsinstruks

Rengørings- og hygiejneinstruks
Denne instruks beskriver de tiltag, Furesøgård Fritidsklub tager for at imødegå spredning af Covid‐19.
Instruksen lægger sig tæt op ad Furesø Kommunes instrukser og retningslinjer for skoler og FFO.

Symptomer
Kun symptomfrie børn og medarbejdere må møde op.
Forældre skal hverken aflevere eller hente, hvis de selv har symptomer på sygdom (hoste, feber, ondt i
halsen, muskelsmerter, vejtrækningsbesvær, hovedpine).
Ansatte og børn må komme på Furesøgård, når de ikke har symptomer på sygdom. Ved symptomer skal
man blive hjemme, indtil man er rask. Der skal gå 48 timer, efter symptomerne er ophørt til man må
komme på Furesøgård igen.
Hvis et barn eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er på Furesøgård, vil ledelsen kontakte
forældrene, og hurtigst muligt sikre at barnet bliver afhentet. Indtil afhentning af forældre, isoleres
barnet/den voksne i designerede område skærmet fra de øvrige børn.
Ikke før 48 timer efter, de har haft de sidste symptomer efter hjemsendelsen, kan de igen komme tilbage til
Furesøgård.
Hvis et barn får symptomer, mens det er på Furesøgård, bliver forældrene kontaktet med det samme mhp.
aftale om, hvorvidt barnet selv må tage, hjem eller om barnet skal afhentes. Hvis barnet skal blive på
Furesøgård indtil afhentning, har vi et isolationsrum i stuehuset, hvor barnet kan opholde sig.

Hygiejne
Alle medarbejdere har fået udleveret kommunens instruks om hygiejne og adfærd, skoler og FFO, som de
forventes at have læst og følger. Forholdsreglerne som er relevante på Furesøgård er som følger:







håndvask af 45‐60 sekunders varighed efter forskrifterne.
ansatte og børn vasker hænder med vand og flydende sæbe, når de kommer ind på Furesøgård.
vaske hænder når de er synligt snavsede
vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder
eller engangslommetørklæde
kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder m.v. Andet materiel vaskes
eller desinficeres løbende.
børn instrueres i at hoste og nyse i albuebøjningen.
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Afstand og grupper
På Furesøgård er børnene udenfor hele tiden, for at reducere smitterisikoen. Vi gør som Sundhedsstyrelsen
anbefaler: der holdes generelt en afstand på to meter fra hinanden for at forebygge smitte. Undgå fysisk
kontakt, tæt og langvarig kontakt, håndtryk, kram, mv. med voksne, som man ikke bor i hustand med.
Forældre bedes ikke bevæge sig ind på Furesøgård, og henstiller til at man gør sit for at undgå
smittespredning.
Ved aktiviteter er alle ansatte bevidste om (og er blevet instrueret af leder), at de skal sørge for tiltag i
deres aktivitet og kommunikation til børnene, for at reducere smittespredning.
Børnene opholder sig på Furesøgård i de skolegrupper, de har opholdt sig i i løbet af skoledagen.
Medarbejdere tjekker børnene ind/ud på krydsind‐computeren ved Furesøgårds låge, og henviser til
opholdszoner.
Der må ikke medbringes legetøj hjemmefra.

Mad og måltider
Vi spiser udenfor på Furesøgård. Maden anrettes og serveres med engangsbestik, af personalet. Vand
hældes i kander og serveres af personalet. Vi henstiller til at børnene holder 2 meter som sikkerhedsafstand
hele tiden.

Rengøring
Rengøringen overholder de instrukser, der er givet fra Furesø Kommune, jf. nedenfor.
Personalet har fået udleveret pjecer om håndhygiejne.
Skraldespande tømmes rettidigt, og håndtering af linned og service håndteres efter kommunale forskrifter
af køkkenpersonalet.
Det daglige rengøringspersonale er blevet orienteret om de indskærpede regler og sikrer ekstraordinært:
Normal rengøring, med almindeligt rengøringsmiddel.
(Der gøres ikke rent i det hvide hus eller stuehus, da begge vil være lukket jf. genåbningsplanen.)
1. Alle overflader, fx. borde mm. skal vaskes med vand og almindeligt rengøringsmiddel
og desinficeres herefter med hospitalssprit (ethanol 70‐85 %)
2. Kontaktpunkter som fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag,
køleskabslåge/‐håndtag, gelændere, lyskontakter, greb m.v. vaskes med vand og almindeligt
rengøringsmiddel og desinficeres herefter med hospitalssprit (ethanol 70‐85 %)
3. Toiletter rengøres. Toiletsæder og toiletknapper skal rengøres og herefter desinficeres med
hospitalssprit (ethanol 70‐85 %)
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4. Rengøring af ”legetøj”/løse genstande. Hver anden time og/eller dagligt inden børnene kommer,
rengøres/afsprittes alle de genstande, som børnene rører ved i deres aktiviteter (pandekage‐
pander, løbehjul mv.)
Udover daglig rengøring og desinficering inden børnene kommer, udføres der også desinfektion af
kontaktpunkter, toiletter og håndvaske i åbningstiden.
Armbåndene, der bruges ifm. gruppeinddelingen, vaskes dagligt efter brug.

Godkendt af Furesøgårds bestyrelse og chef for Skole og Ungdomsuddannelse i Furesø Kommune Per
Christensen d. 6. maj 2020.
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