
                                                                                                            

 

 

Skolens retningslinjer angående forebyggelse af smittespredning    

opdateret d.11/1. 2022 

Læs de gældende retningslinjer for skoleområdet her: 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Retningslinjer/Vejledning_haandtering-af-smitte-blandt-boern-

i-dagtilbud-og-grundskoler_060921.ashx?la=da&hash=64BF4F2115A6640C3FE35C472C2244F5840CFFF9 

 Afstandskrav og nærkontakt  

Al undervisning foregår i elevernes stamklasser, altså sammen med den samme gruppe elever. 

Klassekammerater og lærere er at betegne som øvrige kontakter, når der konstateres et smittetilfælde 

inden for klassen. 

Alle børn på en stue eller tilsvarende gruppeinddeling/i en stamklasse/på et hold er per definition øvrige 

kontakter til en smittet person (både smittet børn/elev/ansat) i stamklassen/på stuen el. 

gruppeinddeling/på holdet.   

Øvrige kontakter 

 

Retningslinjer for Husstandssmitte 

Personer der er defineret som hustandskontakt (og ikke har modtaget tredje vaccinationsstik eller smittet 

inden for de seneste 12 uger) bør foretage kviktest hurtigst muligt, isolere sig og testes på 4. og 6. dagen. 

De kan bryde selvisolationen, hvis de får en negativ test på dag 4. Der anbefales PCR-test på 4. dagen, og på 

grund af en stor efterspørgsel på PCR-test i øjeblikket, anbefales en hurtigtest på dag 6.  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Retningslinjer/Vejledning_haandtering-af-smitte-blandt-boern-i-dagtilbud-og-grundskoler_060921.ashx?la=da&hash=64BF4F2115A6640C3FE35C472C2244F5840CFFF9
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Retningslinjer/Vejledning_haandtering-af-smitte-blandt-boern-i-dagtilbud-og-grundskoler_060921.ashx?la=da&hash=64BF4F2115A6640C3FE35C472C2244F5840CFFF9


                                                                                                            

 

Hvis et barn, som har været husstandskontakt til en person med påvist coronavirus, ikke bliver testet, 

anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter, de sidst var eksponeret for smitte. 

Såfremt barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det efterfølgende komme i 

institution eller i skole. 

Husstandskontakter, som har fået det tredje vaccinationsstik, skal ikke gå i selvisolation, men anbefales en 

hurtigtest hurtigst mulig samt PCR-test på dag 4 og hurtigtest på dag 6. Der skal dermed kun selvisoleres, 

hvis der modtages positivt testsvar, der udvikles symptomer på sygdom eller hvis der ikke kan holdes 

afstand til den smittede. 

Hustandskontakter, som har været smittet inden for de seneste 12 uger, skal ikke gå i selvisolation eller 

lade sig teste, medmindre den pågældende udvikler symptomer. Smittede inden for de seneste 12 uger 

regnes ud fra et forsigtighedsprincip som smittede ved symptomer og anbefales derfor selvisolation. 

Hvis man er nær kontakt til en smittet i hjemmet, og der ikke kan holde afstand fra den smittede, anbefales 

selvisolation – også selvom der er givet 3 stik eller man har haft covid-19 inden for de sidste 12 uger.  

Husstandskontakter, som ikke kan holde afstand til den smittede person, anbefales en hurtigtest hurtigst 

muligt samt en PCR-test igen 48 timer efter den smittede person ikke længere har symptomer. Hvis den 

smittede ikke har symptomer anbefales, ud over hurtigtesten hurtigst muligt, en PCR-test 7 dage efter den 

positive test blev taget. Selvisolationen kan ophæves efter svar på den sidste test.  

For at påbegynde kontaktopsporing så tidligt som muligt kan husstandskontakter, som udvikler symptomer, 

med fordel tage en hurtigtest hurtigst muligt, i kombination med en PCR-test. På denne måde kan personen 

med symptomer få et hurtigt svar, som følges op med en PCR-test for at sikre, at testsvaret fra hurtigtesten 

er korrekt. Brug af hurtigtest kan her være særlig relevant, da tid er en væsentlig faktor i forhold til at 

kontaktopsporing, og på den måde forhindre yderligere smittespredning.   

Rengøring og hygiejne  på skolen 

Alle klasser benytter kun deres eget toilet. Toiletterne rengøres hver dag. Alle kontaktflader i klassen og 

fællesarealer rengøres hver dag og efter første pause afsprittes borde og kontaktflader i klassen. 

Vi spritter redskaber anvendt i undervisningen af eller anvender engangshandsker. 

Alle elever og voksne på skolen vasker hænder ved ankomst til skolen og efter frikvarter. Der vaskes 

hænder, når man kommer hjem. Vi spritter hænder før og efter spisning.   

Lærerne vasker eller spritter hænder, når der skiftes mellem skolens klasser.   

Eleverne anvender kun deres egen computer, tablet, saks, farveblyanter, limstift osv.   

Sundhedsstyrelsens seks generelle råd er:  

• Bliv vaccineret 

• Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer 

• Hold afstand 

• Luft ud og skab gennemtræk   

• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 

• Gør rent, særligt overflader som mange rører ved 



                                                                                                            

 

Forældre på skolen   

Vi opfordrer til at forældre testes løbende, når de kommer på skolen og før møder på skolen. Ligeledes 

opfordres forældre til at bære mundbind, hvis de har et ærinde inde på skolen. Vi opfordrer til, at eleverne 

afleveres og afhentes uden for skolen. 

Retningslinjer ved sygdom   

Elever og voksne med symptomer på sygdom skal blive hjemme. Ved symptomer på Covid-19 opfordrer vi 

til, at elever og voksne bliver testet og først kommer i skole, når der foreligger et negativt resultat, og de er 

symptomfrie.   

Ved sygdom opstået i løbet af skoledagen, så skal eleven sendes op til mødelokalet, og Henriette kontakter 

forældrene, så eleven kan blive hentet.   

Hvis en elev (eller en i den nære familie) eller en ansat konstateres smittet med COVID skal skolen straks 

have besked. Klassen og dens lærere betragtes som øvrige kontakter.    

Testning 

Vi opfordrer kraftigt alle elever, til at blive testet to gange ugentligt. Vi testes alle en gang med PCR-test på 

skolen og der udleveres en selvtest, som kan tages i ugens løb, så altså to ugentlige test. 

Så kære alle. Vi hjælper fortsat hinanden med at passe på og holde god håndhygienje samt et højt 

informationsniveau.   

Venlig hilsen Henriette 


