
 

 

COVID-19 forholdsregler til skoler og institutioner  

 

Når I som skole eller institution besøger Egeskov i maj, er det vigtigt at forholde sig til de gældende COVID-

19 retningslinjer. Vi opfordrer vores gæster til at hjælpe os med at overholde dem, så alle kan få et trygt og 

sjovt besøg. Lærer og pædagoger skal sørge for at holde sig orienteret og oplyst inden besøget.  

Inden jeres besøg: 

- Besøget skal forudbestilles. Hvor mange, tid, klassetrin m.m. 

- Vær opmærksom på at slottet har begrænset adgang. Skal I besøge slottet skal billetter enten 

betales ved ankomst eller via EAN-nr.  

- Udfyld registreringsarket på www.egeskov.dk/skoler, og aflever det til personalet ved ankomst. 

- Vær underrettet om de gældende COVID-19 regler for din klasse/gruppe. Dette gælder specielt 

børn over 15 år, som skal have en negativ test eller coronapas med for at besøge Egeskov. 

 

Under jeres besøg:  

- Hav ansvar og følges med eleverne. Hold gruppen samlet og under opsyn under hele besøget.  

- Tag hensyn til hinanden og andre gæster.  

- Sørg for at holde afstand og respekter ensretningerne i udstillingerne. 

- Det er læreres/pædagogers ansvar, at eleverne overholder COVID-19 retningslinjer. 

- Hold øje med/følg anvisningerne i parken. 

- Al leg og ophold på Egeskov er lærernes/pædagogernes ansvar. 

 

Adgang med coronapas (+15 år) 

Med genåbningen er der krav om fremvisning af coronapas eller en negativ covid-19-test for alle gæster 

over 15 år, der besøger Egeskov. Testen må max være 72 timer gammel. Derudover skal gyldigt ID 

fremvises. Egeskov har pligt til at afvise gæster, såfremt kravet ikke er udfyldt.  

 

Forsamlingsforbud på 10 personer 

Forsamlingsforbuddet er hævet til 10 personer. Som klasse gælder de samme regler på Egeskov, som i 

klasseværelset. Skal man besøge slottet eller udstillingerne skal klassen deles op så forsamlingsforbuddet er 

gældende, dvs. i grupper på max 10 personer. På Egeskov er der rigtig meget plads, alligevel kan der opstå 

kø og forsamlinger. Dette gælder specielt ved slottet og Tree Top Walking. Elever og lærere skal her tage 

ekstra hensyn til øvrige gæster. 

Husk at der skal bæres mund/visir indendørs: toiletter, udstillinger, billetsalget, slottet. 

 

Legeskoven 

Som skole og institution bruges der rigtig mange timer i Legeskoven. Her er det eleverne og lærernes 

ansvar at sørge for at spritte af, tage hensyn og holde afstand til andre. 

 

Se yderligere information på www.egeskov.dk/corona  

http://www.egeskov.dk/skoler
http://www.egeskov.dk/corona

