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Formål 

At tilse syge elever, indtil de bliver raske eller kan komme i behandling hos læge eller i hjemmet. 
 

 

Indhold 

Hvis en elev bliver syg, skal denne henvende sig på kontoret mellem kl. 07.30 og 08.00. Bliver 
eleven syg om natten, henvender man sig til den eksterne vagt eller på forstanderens bopæl. 
I weekenden henvender man sig til vagtlæreren, som sover på skolen og som altid kan træffes på tlf.: 20329896 
Hvis eleven skal på skadestuen i Viborg, transporteres denne af Falck, som skolen samarbejder med. 
Hjemmet orienteres om begivenheden, og det aftales om en kammerat kan tage med, eller om hjemmet kommer 
til skadestuen. Hvis der kræves ambulance, aftales det med hjemmet, om der skal følge en voksen med fra skolen. 

 
Hvis eleven lider af langvarige skader eller sygdomme, der forhindrer denne i at deltage i en, eller flere dele 
af undervisningen, skal skolen orienteres af hjemmets læge. 
Hvis eleven er sløj i mere end et par dage, anbefaler vi at denne kommer hjem til ”mors kærlige omsorg”, da 
det kan være svært at skaffe ro til restitution på en efterskole med mange teenagere. 

 

 

Alment perspektiv 

Ingen af skolens ansatte er i stand til at diagnosticere elever, der føler sig for syge til at deltage i undervisningen. 
For at undgå mistanke om pjæk, skal eleven altid opholde sig i sygeværelset fra sygemeldingen til kl. 21 samme 
aften, eller bringes hjem til videre behandling og restituering. 

 

 

Slutmål 

At eleven kan genoptage undervisningen, når denne er blevet rask og restitueret på den mest 
hensigtsmæssige måde. 

 

 

Undervisningsmaterialer og hjælpemidler 

Sygeværelse, kontor, Falck,lægehus/egen læge, apotek og tandlæge. 
 

 

Arbejdsform og metode 

Hvis eleven bliver så syg at denne ikke kan følge undervisningen, indkvarteres eleven på et sygeværelse, der 
er centralt placeret på skolen, så eleven kan tilses i løbet af dagen. På sygeværelset skal der være ro, og det er 
ikke tilladt at modtage besøg. Under sygemeldingen gælder følgende: 

 
•Eleven er sygemeldt fra morgenstunden og indtil kl. 21.00. 
•Eleven tilses af kontor, køkkenpersonale og vagtlæreren, og må ikke færdes på skolens område under 
sygemeldingen. 
• Eleven får maden bragt. 
• Eleven tilbydes "frisk luft" 2 gange i løbet af dagen, ifølge med en voksen. 
• Eleven er automatisk raskmeldt næste dag, hvis man ikke sygemelder sig igen. 
•Ved høj feber eller lign, bliver elevens forældre orienteret. 
•Undtagelser fra dette kan kun finde sted, efter forudgående aftale med kontoret og/eller vagtlæreren. 

 

 

      Andet 



 

 
    Selvom der er et lægehus i Hammershøj, er det kun akutte tilfælde, som lægerne kan/vil tage sig af. Kronisk        
    sygdom, kontrolbesøg og andet skal foretages hos egen læge. Eleven kan naturligvis få fri til besøg hos egen læge.     


