
Beredskab. Hvad gør jeg?  
 
 
Når en elev har symptomer i hjemmet  
(Hvis du er i tvivl: kontakt din læge) Når en elev i hjemmet har symptomer på coronavirus, må 
skolen ikke modtage eleven. Eleven kan vende tilbage 48 timer efter hun/han er symptomfri. Eleven 
kan dog også vende tilbage, hvis hun/han er testet negativ for coronavirus.  
 
 
Når der er konstateret covid 19 i familien  
Når et medlem af husstanden testes positivt for covid 19, kontaktes skolen. Skolen kontaktes ikke 
hvis der kun er mistanke om sygdom.  
 
 
Når en elev har symptomer på skolen  
Sundhedsstyrelsen beskriver følgende symptomer på covid 19: Hoste, feber, ondt i halsen, 
muskelsmerter, vejrtrækningsbesvær, hovedpine. Når en medarbejder opdager symptomer hos en 
elev, har vi en plan, der både følger myndighedernes retningslinjer og sørger for at undgå utryghed 
hos eleven og den øvrige elevgruppe:  
 
 
Plan i store træk  
1. Skolen ringer til forældrene  
2. Forældrene henter eleven  
3. Eleven testes 
4. Forældrene sender svaret til skolen  
 
 
 
Samme plan, men i detaljer  
 

- Eleven følges på isolationsværelse på apoteket. Eleven modtager et mundbind, som bæres 
når andre er på værelset. Eleven bliver på værelset indtil han/hun er hentet. Ved måltider 
sørger køkkenet for at sende en bakke mad til eleven. Medarbejdere bærer værnemidler og 
holder afstand. 

- Forældrene kontaktes med henblik på at hente eleven.  
-  Medarbejderen kontakter en leder, der lægger en konkret beredskabsplan og orienterer 

personalet på intranet.  
-  Forældrene henter eleven.  
- Forældrene har pligt til at kontakte lægen, som henviser til en test. 
- Eleven bliver hjemme indtil testresultatet er modtaget 
- Hvis eleven testes negativ kan eleven straks vende tilbage til skolen 

 
 
 
 



Når en elev er testet positiv 
- Hvis eleven testes positiv skal eleven blive i hjemmet, indtil han/hun er rask og mindst 48 

timer efter, at eleven er symptomfri. 
- Hvis eleven testet positiv, samles de øvrige elever i familiegruppen i spejlsalen på apoteket, 

hvor de isoleres indtil de kan hentes hjem af forældre.  
- Leder undersøger om eleven har været i nærkontakt med andre elever end familiegruppen 
- Forældre kontaktes af en leder, som aftaler afhentning straks. 
- Forældrene kontakter egen læge, som evt. henviser til test.  
- Forældrene orienterer skolen, når resultatet er kommet.  
 
 

Vi forventer, at alle skolens elever har mulighed for at blive hentet. På skolen har vi dog indrettet et 
særligt rum til elever (vær. 39), som ikke har mulighed for at komme hjem, eller som af forskellige 
grunde ikke kan afhentes inden for en rimelig tidshorisont. 

 
 

Når medarbejdere har symptomer/er Covid 19 positive 
Medarbejdere med symptomer kontakter ledelsen, og møder ikke op på skolen før de er testet 
negative, eller 48 timer efter de er symptomfri.  

 
Når en medarbejder er testet positiv, kontaktes ledelsen. Den pågældende medarbejder og ledelsen 
laver en opgørelse af de elever/medarbejder, som den pågældende medarbejder har været i kontakt 
med i et omfang, så vi vil anmode om tests. 

 
 

Ved flere/mange tilfælde af Coronasmittede på skolen 
Ved flere tilfælde af coronasmittede blandt elever/medarbejdere, kontakter skolens ledelse 
sundhedsmyndighederne og herefter bestyrelsen, som beslutter om skolen skal lukke ned, af hensyn 
til at bremse smitte. 

 
Hvis det besluttes at lukke skolen ned, vil vi fortsat holde åbent for de elever, som modtager 
nødpasning. Skolen vil i dette tilfælde indføre meget restriktive regler for ophold/aktiviteter på 
skolen. 

 
 

Kommunikation 
Vi ønsker en hverdag med tryghed og trivsel, og derfor prioritere vi følgende: 

- Det er ledelsen, og ikke den enkelte medarbejder, der varetager corona-relateret 
kommunikation til medarbejdere, til elever og til forældre. 

- Information om corona/mistanke, tidspunkt for afhentning, testsvar med videre er samlet i 
på vagtbogen. 

- Medarbejderne er opmærksomme på, at vi arbejder for at modvirke rygter, utryghed og 
unødige bekymringer blandt skolens elever.  

- Medarbejderne er særligt opmærksomme på, at undgå stigmatisering af de elever, hvor der 
er mistanke om smitte.  

 


