
 

Elev og Corona: Hvad gør jeg HVIS…  

Man bor i samme bolig(lejlighed/parcelhus/sommerhus) som en der har symptomer og venter på test/testsvar: Ring hurtigst muligt til 

kontoret.  

BEMÆRK: Hvis et familiemedlem eller en kammerat eller lærer har symptomer og venter på test, betragtes man IKKE uden videre som ”nær kontakt”. Se nedenfor om 

hvornår man er nær kontakt. Man får desværre nogle gange forkert information rundt omkring om, hvornår man skal lade sig teste og selvisolere. Man kan ringe til Kontakt-

opsporingsenheden på 70 20 02 33 (og tast 2), her vurderer de om man er nær kontakt eller ej og giver informationer om hvordan man skal forholde sig, det kan variere i 

forhold til de konkrete familieforhold. 

Test som man selv bestiller uden at have Corona-agtige symptomer eller uden forudgående kontakt med Kontaktopsporingsenheden (og/eller aftale med kontoret) ændrer 

som hovedregel ikke den almindelige hverdag: Man går i skole. 

Jeg SELV får symptomer: Kontakt straks kontoret via telefon eller mail, og forlad skolen med det samme, hvis du er der. Du selvisolerer dig. Du kontakter lægen 

hvis du er bekymret over symptomerne og har brug for en lægelig rådgivning. Ved milde symptomer bestiller man selv test på med henblik på test. Kontoret kontaktes 

straks med resultatet af testen. Du må først komme i skole igen, når test er negativ eller 48 timer efter du er symptomfri efter positiv test. Du skriver ”Corona” under 

fraværsårsager før test og skifter til ”sygdom” efter en test der er negativ. 

Hvornår er man en nær kontakt: Det er man som hovedregel, hvis man bor sammen med en person der er påvist smittet med Coronavirus dvs. har fået et 

positivt testresultat. Nære kontakter bliver kontaktet af sundhedsstyrelsens Kontaktopsporingsenhed som man også selv kan ringe til på tlf. 70 20 02 33 , tast 2, hvis man 

mener man er nær kontakt til en smittet person og ikke er blevet kontaktet. Andre nære kontakter har været i mindre end en meters afstand i mere end 15 minutter eller 

har været udsat for nys eller host fra en smittet, men da har opsporingsenheden som regel også fået besked fra den smittede person. Det er IKKE nok at en man bor 

sammen med skal testes fordi den person har været tæt på en smittet. Heller ikke at man går i klasse med en der skal testes. Man skal altså være i ”første ring” om en 

smittet person for muligvis at være nær kontakt. 

Jeg er nær kontakt: Kontakt straks kontoret via telefon eller mail, og følg retningslinjerne for nære kontakter dvs. selvisoler dig, og ring til 32320511 (en enhed 

under styrelsen for Patientsikkerhed) for at blive henvist til to test. Først derefter bestiller du de to test på Coronaprover.dk. Kontoret vil meget gerne have besked om 

resultatet af testen. Er 1. test negativ, går man straks i skole igen.. Er testen positiv, men man er uden symptomer, vil kontoret meget gerne have det at vide. Man skal man 

blive hjemme i 7 dage efter testen er taget. Er der ikke kommet symptomer i den periode, kan man gå i skole igen. 

Første test tages tidligst 4 dage efter man sidst har været i kontakt med en smittet, man skal også tage en test to dage efter igen (dvs. 6 dage efter sidste kontakt). Man må 

godt gå i skole i den mellemliggende tid fra 1. negative svar til resultat af 2. test foreligger. Kan man først komme til 1. test mere end 6 dage efter sidste kontakt med den 

smittede, skal man ikke til 2. test. 

  



Undervisning og fravær 

Fravær: Elevers fravær på grund af evt. Coronasygdom behandles som al andet fravær: Fraværsregistrering sker som normalt, hvad enten holdet undervises fysisk eller 

virtuelt. Husk at skrive årsag under fraværsårsager. Fraværet godskrives ikke, men skriv endelig under fraværsårsager: Coronasygdom vil ikke i sig selv udløse sanktioner. De 

sidste to dage af ens selvisolation, hvor man er uden symptomer, kan man deltage i nødundervisning virtuelt. Man skal kontakte skolen om at man er symptomfri. 

Nødundervisning 

Bestemmelserne om nødundervisning er ændret d. 24.8: Er man sendt hjem til test som nær kontakt, eller er man testet positiv UDEN SYMPTOMER (eller man er hjemme 

de to sidste symptomfri dage efter at have været syg af Corona), skal skolen foranstalte nødundervisning med det samme. Det betyder at en kammerat sørger for, at man 

kan være med virtuelt f.eks. med streaming via Google Meet. Man skal være på Meet med kameraet tændt i hele modulet og deltage aktivt i undervisningen. 

Skolens ledelse kan også beslutte efter kontakt med sundhedsmyndighederne at elever/lærere sendes hjem. I den situation vil der komme nærmere retningslinjer for 

nødundervisning. Begrundelse for at overgå til nødundervisning skal udfyldes i en formular fra undervisningsministeriet, og den skal ligge på skolens hjemmeside.  

Erstatningstimer 

Hvis en lærer er syg med Covid 19, gælder som ved al andet lærerfravær, at skolen sikrer de faglige mål er nået inden eksamen. Det KAN betyde kommer ekstra timer i 

skemaet når læreren er blevet rask, og der vil være virtuel undervisning i de sidste dage af fraværsperioden, hvor læreren er symptomfri. Er en lærer hjemme som nær 

kontakt, men ikke selv syg, vil undervisningen som regel foregå som normalt i skemaet, men bare virtuelt. 

 

Relevante links: 

https://www.sst.dk/da/corona/FAQ (Sundhedsstyrelsens side med spørgsmål og svar) 

https://www.sst.dk/da/corona/Materialer (Sundhedsstyrelsens pjecer med retningslinjer i tilfælde af man får symptomer, man er nær kontakt osv.) 

 

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

