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Kære forældre 

Danmark er nu i fase to i genåbningen. Det er dejligt, at vi har fået næsten alle vores elever tilbage 

på skolerne. Vi har nogle ganske få elever, der stadig ikke kan komme i skole, fordi de er særligt 

sårbare for smitte. Dem savner vi fortsat. 

 

Vi har fået nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, der blandt andet har ændret afstandskravet 

mellem personer fra to meter til én meter. Afstandskravet har betydning for, hvordan og hvem vi 

kan orientere om Corona-smitte på skolerne, da jeres børn jo nu er tættere sammen og sammen 

med flere.  

Hvem bliver orienteret: 

Vi orienterer alle de, vi er bekendt med, har været i nær kontakt med en elev eller en voksen, der 

er smittet. Nære kontakter defineres efter Sundhedsstyrelsens nye regler som:  

– Personer, som bor sammen en smittet 
– Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet 
– Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet 
  (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.) 
– Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 
   15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen) 
 
For at blive betragtet som en nær kontakt, skal man have været sammen med den smittede, 
i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, 
at symptomerne er ophørt. Hvis personen ikke har nogen symptomer og bliver testet positiv, skal man have 
været sammen med den smittede person i perioden fra 48 timer før, han/hun havde en positiv 
test til 7 dage efter, han/hun fik taget testen, for at regnes som en nær kontakt.    
Kilde: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/Pjece_Til-dig-der-er-en-naer-
kontakt-til-en-person-smittet-med-ny-
coronavirus.ashx?la=da&hash=F74B217E6DC436CD41A307C3374E93ADBE980452 

 

Nære kontakters forældre kontaktes direkte pr. telefon af skolen.  

Derudover orienterer vi klassens/gruppens forældre om, at der har været en smittet i gruppen og 

alle skolens forældre orienteres om, at der har været et tilfælde på skolen. Disse forældre får 

besked pr. mail.  

Hvornår skal elever blive hjemme, når der er smitte på skolen/daginstitutionen 

Elever der har været i nær kontakt med en smittet på skolen eller andre steder skal blive hjemme. 

Elever der har opholdt sig i samme lokale eller været i udendørs gruppe med en smittet, skal ikke 

blive hjemme fra skole. 
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Hjælp med at undgå smittespredning 

I takt med, at vi er flere og tættere sammen på skolerne, er der naturligvis også større risiko for 

smitte, hvis vi ikke hjælpes ad med at passe på hinanden. Det er derfor særdeles vigtigt, at alle 

følger de retningslinjer, der er lavet for at forhindre smitten i at brede sig.  

Hvis I selv eller jeres barn har symptomer eller er smittet med Coronavirus 

I skal holde jeres barn hjemme, hvis barnet har symptomer på Coronavirus. Barnet skal holdes 

hjemme indtil en læge har vurderet eller en test viser, at barnet ikke har Coronavirus eller til 48 

timer efter, at symptomerne er ophørte.  

Hvis du selv eller andre, der bor sammen med barnet, er smittet med Coronavirus skal barnet blive 

hjemme fra skole i 48 timer efter den smittedes symptomer er ophørt. Herefter kan barnet komme 

tilbage i skolen, hvis det er symptomfrit. 

Hvis barnet har været nær kontakt til en smittet person skal barnet blive hjemme fra skole eller 

daginstitution indtil, vi er sikre på, at barnet ikke er smittet. Dvs. at barnet skal blive hjemme i syv 

dage uden symptomer.  

Hvis lægen anbefaler en test på grund af symptomer på Coronavirus, og I som forældre ikke ønsker 

jeres barn under 12 år testet, gælder det, at barnet skal blive hjemme syv dage uden symptomer.  

Hvis smitte - Kontakt skolen hurtigst muligt 

Hvis dit barn eller du selv er smittet skal du kontakte skolen – dit barns lærer/pædagog/skolens 

kontor - med besked om smitten så hurtigt som muligt. Skolen informerer herefter relevante (se 

afsnittet ”Hvem bliver orienteret” øverst i brevet).  

Du bør selv informere dine nærmeste pårørende og personer, dit barn har været i nær kontakt 

med i det omfang, det er muligt, så de kan være opmærksomme på symptomer hos dem selv. 

Hvis du har andre sundhedsfaglige spørgsmål, kan du læse mere på Sundhedsstyrelsens side med 

generel information https://www.sst.dk/da/corona eller ringe til deres hotline på tlf. 70200233.  

Jeg er klar over, at det kan være vanskeligt at holde sit barn hjemme, hvis du/I selv har et 

arbejde, som kræver jeres tilstedeværelse eller andre omstændigheder. Men det er kun ved at 

overholde de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vi alle kan bidrage til at 

begrænse spredningen af sygdommen. Det håber jeg, at I vil bidrage til. 

 

Med venlig hilsen 

Michael Mariendal  

 

 

https://www.sst.dk/da/corona

