
      
 
Procedure i forbindelse med covid -19 (ret til ændringer forbeholdes): 

Opdateret 14. august 
 
Forholdsregler ved tilfælde af covid-19: 
Ledelsen på skolen har ansvar for at sikre, at børn, unge og medarbejdere med 
symptomer på covid-19 ikke kommer i skole.  
Har man symptomer på sygdom, skal man blive hjemme – uanset om det er 
symptomer på covid-19 eller andet. 
 
Sundhedsmyndighederne informerer ikke ledelsen om tilfælde af covid-19 hos 
medarbejdere og børn og unge. Ledelsen vil således kun blive bekendt med tilfælde af 
covid-19, hvis forældre eller medarbejdere orienterer skolen om det. 
Fra skolens side forventer vi derfor at skolens forældre orienterer om smitte og giver 
samtykke til, at oplysningerne må deles med de relevante parter. 
 
Hvad gør vi ved mistanke om covid-19 i skolen?  
 
Børn og unge med smitsom sygdom må ikke komme i skole og medarbejdere med 
smitsom sygdom må ikke gå på arbejde. 
Hvis et barn/ung eller en medarbejder i skolen får symptomer på smitsom sygdom, 
mens de er i skolen, skal de hurtigst muligt tage hjem. Børn og unge skal holdes 
adskilt fra de øvrige elever, indtil de kan hentes. 
Disse forholdsregler gælder også ved symptomer, der giver mistanke om covid-19. 
 
Medarbejdere/børn/unge med symptomer på covid-19 skal blive hjemme indtil 48 timer 
efter symptomerne er ophørt. 
Ved symptomer på sygdom skal man kontakte egen læge hurtigt med henblik på 
test/lægelig vurdering.  
Man regnes også for at være smittet, hvis man testes positiv for covid-19, selvom man 
ikke har symptomer. I sådanne tilfælde skal man blive hjemme i 7 dage efter testen er 
taget og anses herefter for smittefri. Hvis man undervejs udvikler symptomer på covid-
19, skal man blive hjemme indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.  
 

Hvad gør vi ved ét tilfælde af covid-19 i skolen? 
 
Hvis ledelsen orienteres om, at en medarbejder eller et barn/en ung er testet positiv for 
covid-19, orienterer ledelsen de øvrige medarbejdere og forældre om dette - uden at 
der oplyses om den pågældendes identitet.  
 
Med samtykke fra medarbejderen/forældrene kan ledelsen oplyse den pågældendes 
identitet specifikt til medarbejdere samt forældre til børn og unge, der er nære 
kontakter til den pågældende. 



 
Ved et enkelt tilfælde i en klasse skal der ikke foretages yderligere over for klassen 
som helhed ud over for de børn, unge eller medarbejdere, der er nære kontakter. 
 
Opsporing af børn, unge og medarbejdere der er nære kontakter til personer 
med covid-19: 
 
Personer, der er testet positiv for covid-19, anbefales at opspore deres nære kontakter 
og informere dem om, at de er i risiko for at være smittet. 
 
Når der er tale om smittede medarbejdere og børn/unge på en skole, hjælper ledelsen 
med opsporingsarbejdet.  
 
Nære kontakter vil som udgangspunkt være dem, man bor sammen med og dagligt 
deler soveværelse, sofa, kram osv. med.  
I skoler vil der være tale om en mindre gruppe af børn/unge og medarbejdere, hvor 
man ikke har haft mulighed for at holde afstand. 
  
Med samtykke fra den smittede medarbejder/forældrene til det smittede barn formidler 
ledelsen specifik information om tilfældet til medarbejdere og forældre til børn, som 
personalet vurderer kan være at regne for nære kontakter. 
 
Nære kontakter til personer, der har fået påvist covid-19 
 
Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter: 
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. 
 
Anbefalinger til nære kontakter: 
Det anbefales, at nære kontakter testes to gange og isoleres indtil svar på første test. 
Forældre til børn, der har været nære kontakter, skal selv sørge for at opsøge læge 
med henblik på test af barnet (børn over 15 år kan dog selv opsøge læge). Børn under 
12 år kan have svært ved at medvirke til test. Hvis indehaveren af 
forældremyndigheden ikke ønsker, at et barn, som har været nær kontakt, bliver testet, 
kan man undlade at gøre dette. I stedet anbefales, at barnet bliver hjemme i isolation 
indtil 7 dage efter sidste udsættelse for smitte. Hvis barnet i denne periode ikke 
udvikler symptomer på covid-19, kan det igen komme i skole. Hvis barnet i perioden 



udvikler symptomer, skal barnet blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er 
ophørt. 
 
Hvad gør vi ved flere tilfælde af covid-19 i skolen? 
 
Ved flere tilfælde af covid-19 i en daginstitution eller på en skole (ud over blandt nære 
kontakter eller børn/medarbejdere, der oplagt er smittet andetsteds, fx i husstanden) er 
der tale om et udbrud, og det bør afklares, om der er sket større smittespredning. 
I den forbindelse skal det afgrænses, hvem der anses for at være en del af udbruddet.  
 
Afgrænsningen bør omfatte den snævrest mulige kreds, der er fællesnævner for 
tilfældene. 
Ved flere tilfælde i en mindre legegruppe vil det være alle børn i legegruppen. 
 
Ved flere tilfælde i en skoleklasse vil det være alle børn i klassen. 
 
Ved flere tilfælde i forskellige klasser der deler fx toiletfaciliteter eller har fælles 
aktiviteter med tæt kontakt mellem børnene/de unge vil det være alle børn/unge i disse 
klasser/grupper. 
 
Afgrænsningen vil være afhængig af, hvor stor sandsynligheden for smittespredning 
er, hvilket blandt andet afhænger af de fysiske og hygiejnemæssige forhold og hvor 
meget interaktion børnene har og har haft med hinanden. 
 
Der er som udgangspunkt ikke grund til at betragte det som et udbrud, hvis elever i 
forskellige klasser, der ikke har nogen regelmæssig tæt interaktion med hinanden, 
bliver smittet.  
Det vil i så fald være mere sandsynligt, at der er tale om børn, der er smittet 
andetsteds.  
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