
Hvordan håndterer vi sygdom på Oure Efterskole?

● Hvis du er syg, eller på anden måde ikke kan deltage i dagens undervisning,

skal du henvende dig til sygeplejersken så tidligt på dagen som muligt.

Sygeplejersken er på skolen kl. 7-14 alle hverdage, men akut opstået sygdom

eller skader, vil naturligvis blive håndteret af skolens personale hele døgnet.

● Hvis du ikke kan deltage i dit linjefag, skal du, inden du går til sygeplejersken,

møde op og tale med din underviser. I skal sammen vurdere om du kan

deltage.

● Sygeplejersken vurderer, sammen med dig, om du kan gå i skole, skal

sygemeldes eller måske helt hjem og være rask. Desuden tager hun stilling til,

om du skal ses af en læge. Lægen modtager kun elever med akut opstået

sygdom eller skader. Andre henvendelser skal ske til din egen læge

derhjemme.

● Vi har samarbejde med en tandlæge, hvis der opstår akutte skader - ellers

henvises til din egen tandlæge.

● Sygeplejersken, skolens dagvagt eller din linjelærer har mulighed for at give

dig en tid ved skolens fysioterapeut, Lasse.

● Har du medicin på recept, eller ønsker at få håndkøbsmedicin fra apoteket,

kan du altid henvende dig til sygeplejersken eller dagvagten - vi har mulighed

for at få bragt varer hver dag.

Du må gerne medbringe, og selv håndtere din medicin på efterskolen.

● Hvis du bliver sygemeldt, så er du sygemeldt indtil næste dags morgen. Hvis

det vurderes relevant, kan du overnatte i vores sygeafdeling, ellers ligger syg

på dit eget værelse. Du må ikke gå til måltiderne, så de øvrige elever i dit hus

vil sørge for, at der bliver bragt mad til dig. Hvis du stadig er syg næste dag,

skal du igen tage kontakt til sygeplejersken.



● Dine forældre vil modtage en mail, hvori de informeres om,

at du er sygemeldt eller har været ved lægen.


