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Vi har rigtig mange elever med positive PCR-test. Det udfordrer os i ledelse og administration, da vi har 

nogle helt præcise og meget tidskrævende handlinger, der skal foretages.  

Vi skal orientere hver eneste klasse, hver gang vi orienteres om nye PCR-positive resultater, og hver dag 

skal der også være en orientering til hele skolen. Det fylder også for jer, men er i skrivende stund gældende 

praksis. 

Ved at følge nedenstående anbefalinger, hjælper I os rigtig meget. 

 

En elev er positiv med kviktest 

• Eleven og eventuelle søskende skal hjem i isolation. 

• Meld eleverne syge. 

• Kontakt klasselærer, så vedkommende kender baggrunden. 

• Elever på mellemtrin og i udskoling kan orientere sig i klassens arbejde via ”Ugeplan” i Meebook. 

 

En elev er positiv med PCR-test 

• Skriv til ledelsen (Anni, Jette og Henrik). Det sikrer, at der følges op. 

o Vi har brug for at kende dato for prøvetagning (ikke svar dato) og sidste skoledag for 

eleven) 

• Eleven og eventuelle søskende skal hjem i isolation. 

• Meld eleverne syge. 

• Kontakt klasselærer, så vedkommende kender baggrunden. 

• Elever på mellemtrin og i udskoling kan orientere sig i klassens arbejde via ”Ugeplan” i Meebook. 

• Elever i indskolingen arbejder i det udsendte ”Ugeskema”. 

 

Ring til kontoret 

Hvis der er nære kontakter/samboende søskende, der skal hentes/sendes hjem eller ud på 

parkeringspladsen, når de bliver hentet. 

 

Elever må ikke komme i skole hvis 

• De har en positiv kviktest 

• Positiv PCR-test 

 

  



 

 

 

 

 

Elever må komme i skole igen efter positiv PCR-test under følgende regler 

• Hvis eleven har været syg med tydelige symptomer, må eleven komme i skole efter 48 timer uden 

symptomer.  

• Hvis eleven ikke har haft symptomer, skal der gå syv dage efter testdatoen. 

• Hvis en elev bliver ved med at have mindre symptomer, må eleven komme i skole igen efter 10 

dage.  

o Er symptomerne meget tydelige, bør egen læge kontaktes. 

 

Mange undrer sig over, at klasser ikke sendes hjem, når antallet af smittede er så højt. Hverken skole eller 

kommunal forvaltning må sende klasser hjem eller lukke skolen. Denne beslutning træffes alene af 

”Styrelsen for Patientsikkerhed”. Vi er løbende i dialog med forvaltningen, der er i dialog med Styrelsen i 

forhold til smittetallet på skolen. 

Hvis det er muligt, vil lærerne i de ældre klasser være online, hvis det giver mening og det praktisk er 

muligt. Lærerne orienterer i givet fald eleverne. Man kan ikke forvente onlineundervisning som en fast del, 

når der er elever i både klassen og hjemme.  

 

Henrik Weinkouff 

Skoleleder 

 

 

 


