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NYE NORDJYSKE RESTRIKTIONERS BETYDNING FOR
NORDJYLLANDS IDRÆTSHØJSKOLE
Som en del af Brønderslev kommune er Nordjyllands Idrætshøjskole (NIH) en del af de nye
restriktioner gældende for de syv nordjyske kommuner.
Vi er glade for, at vi forbliver åbne. Vi er enige med myndighederne i, at det ikke giver mening
at sende 122 højskoleelever rundt i hele landet, når vi forsøger at inddæmme muteringen af
COVID-19, Cluster 5, i Nordjylland.
Det betyder også at ansatte, der har en kristisk funktion ift. at drive højskolen fortsætter deres
arbejde. Dette gælder bl.a. lærere og køkkenpersonale. Disse må derfor krydse
kommunegrænser idet de udfylder en kristisk arbejdsfunktion.
Forstander, Eva Terp-Hansen udtaler: ”Vi vil forsøge at skabe så normal en hverdag som muligt
for eleverne. Vi er lige nu i gang med at finde løsninger i fællesskab, så vi på bedste vis, får løst
den udfordring, vi står overfor. Vi vil i samme omgang indrette os således, at vores ansatte ikke
skal krydse kommunegrænser mere end højst nødvendigt.”
Eleverne skal frem til den 3. december blive på NIH. Hvis de tager hjem skal de gå i
selvisolation og lade sig teste. De får ikke mulighed for at vende tilbage til NIH.
På NIH har vi allerede taget flere forbehold for at beskytte vores elever og ansatte. Herunder
kan nævnes at eleverne ikke handler ude i byen, men bestiller dagligvarer og lignende online.
Skulle en elev hjem på weekend betød det karantæne, og der skulle fremvises negativ test inden
det var muligt at vende tilbage til NIH. Vi går med mundbind på gange og i fællesarealer og
har spritdispenserer ved alle ind- udgange og døre.
”Vores elever har indtil nu været helt fantastiske. De har forståelse for situationen og
afstandskrav. De har selv arrangeret aktiviteter fredag fra morgenstunden, imens de ansatte og
jeg har kigget på, hvordan vi skal gribe den her situation an. Vi står i en unik situation, og vi vil
i fællesskab, få det bedste vi kan ud af det” udtaler Eva Terp-Hansen.
Eva fortsætter: ”Vi er desuden i gang med at se på muligheden for at få et mobilt testcenter ud
på højskolen således at vi kan sikre os, at vi ikke har Corona blandt elever og ansatte. Hvis en
elev viser symptomer bliver disse isoleret på værelser, hvor de efterfølgende testet. Vi gør alt,
hvad vi kan for at sikre os selv og vise samfundssind i denne situation”.
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Hurtige data
• Nordjyllands Idrætshøjskole forbliver åben.

•
•

Dem der kan arbejde hjemmefra gør det.
Ca. 122 elever.
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