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Indledning 
 
Dette informationsmateriale beskriver, hvordan folkeskolerne på Bornholm skal forholde sig ved 
tilfælde af smitte med ny coronavirus (herefter kaldet COVID-19) blandt elever og medarbejdere. 
Materialet er baseret på ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler og 
ungdomsuddannelser” fra Sundhedsstyrelsen den 25. august 2020. Dette notat er en reduceret 
udgave af denne publikation, og gennemgår de centrale trin i håndtering af tilfælde af COVID-19 
på en bornholmsk folkeskole. 
 
 
 
 

Håndtering af smitte med COVID-19 

 
Børn og unge med smitsom sygdom må ikke modtages i skolen, hvor smitte kan udgøre en risiko, 
ligesom medarbejdere med smitsom sygdom ikke må have fremmøde. Skolens ledelse har ansvar 
for at informere forældre og medarbejdere om, at de ikke må opholde sig i skolen, hvis: 
 

- de har symptomer, som giver mistanke om COVID-19 
- de er testet positiv for COVID-19 
- de har været nær kontakt til en smittet og endnu ikke er testet 

 
Desuden skal børn og unge, der er nære kontakter til en smittet person, og som ikke bliver testet, 
have været hjemme i 7 dage uden at udvikle symptomer, før de må komme i skole igen.  
 
Ledelsen vil som udgangspunkt blive orienteret om smittetilfælde hos elever eller medarbejdere af 
forældrene eller medarbejderne selv. Sundhedsmyndighederne informerer ikke systematisk 
ledelsen i skoler om tilfælde af smitte med COVID-19 hos medarbejdere og børn og unge, men kan 
gøre det efter samtykke fra medarbejderen/forældre. I tilfælde af smitte med COVID-19 på en 
bornholmsk folkeskole skal øvrige forældre og medarbejdere i skolen informeres.  
 
 

Orientering til forældre, elever og medarbejdere 

Det anbefales, at ledelsen i tilfælde af smittetilfælde på en bornholmsk folkeskole gør følgende: 
 

1. Orienterer forældre og medarbejdere om, at der er smittetilfælde i skolen. Ledelsen må 
ikke oplyse den pågældendes identitet, medmindre der indhentes samtykke hertil fra 
forældre eller medarbejder. Ledelsen skal være opmærksom på gældende lovgivning og 
praksis om håndtering af følsomme personoplysninger. 

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skoler-mm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skoler-mm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337
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2. Ledelsen skal opfordre til, at elever, forældre til elever samt medarbejdere, bør være 
opmærksomme på symptomer på sygdom, men at der ellers ikke er grund til yderligere 
forholdsregler ud over, at være ekstra opmærksom på de smitteforebyggende tiltag. 

 
3. Elever og medarbejdere, som har tilknytning til den smittede ved at være i samme klasse, 

lokale eller gruppe, eller som bliver identificeret som nær kontakt til den smittede, bliver 
vejledt i håndtering heraf af ledelsen. 

 
4. Ledelsen kan videreformidle Sundhedsstyrelsens informationsmateriale: Information til 

forældre ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skole eller andre tilbud til børn og unge. Til 
nære kontakter videreformidles Sundhedsstyrelsens informationsmateriale Til dig, der er 
nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus. Skoleledelsen kan søge 
nærmere rådgivning i Center for Sundhed og Forebyggelse. 

 

Andre oplysninger til orientering 

Hvis en elev eller en medarbejder på skolen er nær kontakt til én, der er testet positiv (f.eks. et 
familiemedlem), men ikke selv testes positiv for COVID-19, skal der ikke foretages 
kontaktopsporing i skolen. 
 
Hvis der er mistanke om COVID-19, skal der heller ikke foretages kontaktopsporing, før der evt. 
foreligger et positivt testsvar, da det i mange tilfælde ofte vil vise sig, at det drejer sig om andre 
sygdomme. 
 
 
 
 

Mistanke om COVID-19 i skoletiden 
 
Hvis et barn eller en medarbejder får symptomer, også milde symptomer, på COVID-19, mens de 
er i skole, skal der gøres følgende: 
 

 Den pågældende, der får symptomer på COVID-19, skal hurtigst muligt hjem i selv-
isolation. 
 

 Den syge skal om muligt holdes adskilt fra de øvrige børn og elever, indtil de kan hentes, og 
der skal rengøres oplagte kontaktpunkter. Det anbefales, at forældrene til barnet eller 
eleven selv kontakter egen læge med henblik på vurdering og evt. henvisning til test. Hvis 
en medarbejder har symptomer anbefales den pågældende at kontakte egen læge med 
henblik på vurdering og evt. henvisning til test.  

 

 Elever og medarbejdere med symptomer på COVID-19 bør isoleres i hjemmet indtil 48 
timer efter, at symptomerne er ophørt. 
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Ét tilfælde af COVID-19 på skolen 
De bornholmske folkeskoler har i flere undervisningstilfælde været nødsaget til at fravige den 
generelle anbefaling om 1 meters afstand mellem eleverne i henhold til gældende retningslinjer 
for at overholde kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. Fremgangsmåden ved 
et konstateret smittetilfælde er derfor følgende:  
 

 Programmet for smitteopsporing af nære kontakter fra Sundhedsstyrelsen følges 
 
Såfremt der er konstateret smitte med COVID-19 på en bornholmsk folkeskole, skal alle i klassen 
/gruppen følge programmet for smitteopsporing af nære kontakter. Det vil altid bero på en 
konkret vurdering, hvem der bør testes, og hvordan situationen håndteres. Hvis der opstår tvivl, 
kan man få rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 
 
 

Hvad skal skolen gøre? 

Hvis en elev eller en medarbejder i den bornholmske folkeskole, hvor den generelle regel om 1 
meters afstand er fraveget i henhold til de gældende retningslinjer, testes positiv for COVID-19, 
skal der gøres følgende: 
 

 Ledelsen foretager en indledende vurdering, og relevante elever og medarbejdere sendes 
hjem 
 

 Den pågældende, der testes positiv, skal selvisolere sig derhjemme. 
 

 Ledelsen afklarer, om den pågældende elev/medarbejder har opholdt sig i skole 
  

o indenfor 48 timer inden, symptomerne begyndte eller,  
o hvis personen ikke har haft symptomer, indenfor 48 timer inden testen blev taget.  

 
Det antages, at der i den pågældende periode er størst mulighed for smittespredning. 
 

 Såfremt ovenstående bekræftes, sendes alle børn i klassen hjem. 
 
 
 

Hvordan opspores nære kontakter i skolen? 

Når et en elev eller en medarbejder testes positiv for COVID-19, er det væsentligt, at de nære 
kontakter opspores og informeres om, at de er i risiko for at være smittet. Kontaktopsporings-
enheden under Styrelsen for Patientsikkerhed (Coronaopsporing) kontakter alle personer, som er 
testet positiv for COVID-19, for at tilbyde støtte med kontaktopsporing af nære kontakter. 
Kontaktopsporing har til formål at bremse smittespredningen generelt i samfundet. 
 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75
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I forhold til opsporing af nære kontakter til den smittede på skolen, samarbejder ledelsen med 
forældrene, eller den smittede medarbejder om at opspore de kendte nære kontakter til den 
smittede.  
 
I det følgende beskrives forhold, der er særlige relevante i forhold til smitteopsporing af nære 
kontakter i skolen 
 

Hvem er nære kontakter? 

Generelt vil nære kontakter som udgangspunkt være dem, man bor sammen med og evt. enkelte 
andre i den nære omgangskreds, som man f.eks. har krammet/givet hånd eller været sammen 
med på mindre end 1 meters afstand, og i mere end 15 minutter.  
 
I skolen vil der være tale om en mindre gruppe af elever og medarbejdere ud over, hvor man ikke 
har haft mulighed for at holde 1 meters afstand, f.eks. hvis man har en meget god ven i nabo-
klassen, som man er sammen med i frikvarteret. 
 
Hvis man i skolen af undervisningshensyn, efter gældende retningslinjer, har fraveget anbefalingen 
om at holde 1 meters afstand, betragtes alle i klassen som nære kontakter.  
Medarbejdere bør altid vurderes individuelt.  
 
 

Hvordan definerer Sundhedsstyrelsen nære kontakter? 

 

 Personer, som bor sammen en smittet person 
 

 Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person 
 

 Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (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 den smittede ikke har nogen symptomer, skal man have været sammen med vedkommende i 
perioden fra 48 timer før til 7 dage efter at vedkommende fik taget fik taget testen, for at regnes 
som en nær kontakt. 
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Hvad anbefales nære kontakter at gøre? 

Personer, som identificeres som nær kontakt til en person smittet med COVID-19, bør straks 
isoleres og kontakte Coronaopsporing med henblik på henvisning til test. 
 
Det anbefales, at nære kontakter testes to gange og isoleres indtil svar på første test. Børn kan 
møde i skole, hvis den første test er negativ, og barnet ikke har symptomer.  
 
 

Hvem skal testes? 

Alle elever eller medarbejdere, der har været i klasse/gruppe med den smittede, skal tilbydes to 
tests efter programmet for nære kontakter jf. Sundhedsstyrelsens Smitteopsporing af nære 
kontakter. 
 
Ledelsen samarbejder med forældrene til det smittede barn, eller den smittede medarbejder om 
at opspore evt. andre kendte nære kontakter i skolen ud over dem, de går i klasse med eller 
underviser.  
 
Identificerede nære kontakter følger programmet for nære kontakter med hjemsendelse og to 
tests. Nære kontakter må ikke mødes med andre uden for husstanden eller møde op igen på i 
skolen, før de har ét negativ testsvar. 
 
Ledelsen informerer forældre, elever og medarbejdere om, at de selv skal bestille tid til test og 
følge myndighedernes anbefalinger. 
 
 

Hvornår må man møde i skole igen? 

Nære kontakter må ikke mødes med andre uden for husstanden eller møde op igen i skolen, før de 
har ét negativt testsvar, eller har været hjemme i 7 dage, hvis ikke de har fået foretaget en test. 
Hvis de udvikler symptomer, skal de blive hjemme indtil de har haft 48 timer uden symptomer. 
 
 

Hvad kan man ellers gøre? 

 

 Der bør foretages ekstra rengøring af områder og genstande, som den smittede har rørt 
ved de sidste 48 timer. 
 

 Børn og medarbejdere med symptomer må møde i skole igen, når de har været 
symptomfri i 48 timer. 
 

 Børn og medarbejdere uden symptomer må møde op i skole igen efter ét negativ testsvar. 
Såfremt børn ikke er blevet testet, må de møde op igen efter 7 dage, hvis de stadig ikke har 
symptomer 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75
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 Der skal efter tilbagevenden til skolen være skærpet opmærksomhed fra både skolens og 
forældrenes side på tegn på symptomer hos både børn/unge/medarbejdere. Herudover 
anbefales det, at der sættes ind med en skærpet indsats på smitteforebyggende tiltag. 
 

 Det anbefales endvidere, at den kommunale sundhedstjeneste vejleder nærmere om 
overholdelse og evt. skærpelse af hygiejnemæssige foranstaltninger. 
 

 Ledelsen kan kontakte Center for Sundhed og Forebyggelse eller Tilsyn under Styrelsen for 
Patientsikkerhed for rådgivning i forbindelse med skærpede hygiejneforanstaltninger.  

 
 
 
 

Flere tilfælde med COVID-19 på skolen  
 
Ved flere tilfælde af smitte med COVID-19 i en skole (ud over nære kontakter eller 
børn/medarbejdere, der oplagt er smittet andetsteds, f.eks. i husstanden, eller elever fra samme 
klasse) 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. 
 
 
 

Hvordan afgrænses et udbrud af COVID-19 på skolen? 

Afgrænsningen af et udbrud og evt. nedlukning af en skole vil være afhængig af, hvor stor 
sandsynligheden for smittespredning er, hvilket blandt andet afhænger af de fysiske rammer og 
hygiejnemæssige forhold, samt hvor meget interaktion elever/medarbejdere har med hinanden. 
Det vil således bero på en konkret vurdering, og det kan f.eks. håndteres som følger: 
 

 Flere smittetilfælde fordelt på flere klasser på samme gang, men ellers ikke andre steder på 
skolen. Her hjemsendes hele gangen. 
 

 Flere smittetilfælde fordelt på flere klasser på forskellige gange i en samlet bygning. Her 
lukkes den pågældende bygning med flere smittetilfælde ned, men ikke resten af skolen. 
 

 Flere smittetilfælde både blandt medarbejdere og elever fordelt på forskellige 
klasser/grupper på hele skolen. Her lukkes hele skolen, og alle elever og medarbejdere 
sendes hjem for en periode. 
 

Afgrænsningen bør omfatte den snævrest mulige kreds, der er fællesnævner for tilfældene, f.eks. 
ved flere tilfælde i forskellige klasser/grupper, der deler f.eks. toiletfaciliteter, eller har fælles 
aktiviteter med tæt kontakt mellem eleverne. 
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Der er flere smittetilfælde og ingen sammenhæng? 

Såfremt der er konstateret flere smittede i forskellige klasser eller i forskellige grupper, og der ikke 
er nogen sammenhæng mellem de enkelte tilfælde, anbefales det, at: 
 

 Kontakte Center for Sundhed og forebyggelse for rådgivning om afgrænsning og den 
konkrete håndtering af udbruddet, herunder evt. lukning af bestemte arealer, f.eks. en hel 
etage, flere gange, bygninger eller hele skolen.  
 

 Alle elever og medarbejdere, der i det konkrete tilfælde anses som omfattet af udbruddet, 
bør sendes hjem og testes én gang. De identificerede nære kontakter følger programmet 
for to test af nære kontakter. 
 

 Elever og medarbejdere kan møde op igen efter en negativ test.  
o Hvis børn ikke testes, må de møde op igen en uge efter hjemsendelse. Ved udvikling 

af symptomer efter hjemsendelse må eleven/medarbejderen møde op igen 48 
timer efter symptomfrihed. Den smittede anses herefter for at være smittefri, og 
skal hermed ikke testes negativ for at komme tilbage igen. 

 

 Der skal efter tilbagevenden til skolen være skærpet opmærksomhed fra både 
institutionens samt forældrenes side på tegn på symptomer hos både 
elever/medarbejdere. Herudover sættes der også ind med en skærpet indsats på 
smitteforebyggende tiltag. 
  

 Center for Sundhed og Forebyggelse kontaktes med henblik på yderligere vejledning om 
overholdelse og evt. skærpelse af hygiejnemæssige foranstaltninger. Der kan f.eks. være 
behov for at indskærpe retningslinjer om håndhygiejne og rengøring. 

 

 Det kan også overvejes at genindføre mindre klassestørrelser og 1 meters afstand mellem 
børn i samme klasse, indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde. 

 
 
 
 

Test af børn 
 
Hvis barnet har symptomer på COVID-19 skal forældrene kontakte egen læge med henblik på at 
blive vurderet og testet. Man kan vælge ikke at teste børn under 12 år uden symptomer, da det 
kan opleves ubehageligt for dem jf. Sundhedsstyrelsen Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i 
Sundhedsvæsenet.  
 
Hvis forældre vælger ikke at få deres børn testet, skal børnene holdes hjemme i 7 dage efter 
hjemsendelse. Hvis barnet udvikler symptomer i denne periode holdes de hjemme, til de har haft 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19.ashx?la=da&hash=BE6BE868AA53E335DD6F7003AD134D5E5D8AD122
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19.ashx?la=da&hash=BE6BE868AA53E335DD6F7003AD134D5E5D8AD122
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to dage uden symptomer. Børn, der testes, kan komme i skole igen, når der foreligger ét negativt 
prøvesvar. 
 
 
 
 

Smittede personer uden symptomer 
 
Man regnes også for at være smittet, hvis man testes positiv for COVID-19, selvom man ikke har 
symptomer. I sådanne tilfælde gælder følgende: 
 

 Den smittede uden symptomer skal blive hjemme i 7 dage, efter testen er taget og anses 
herefter for at være smittefri. 

 

 Hvis den smittede undervejs i de 7 dage, udvikler symptomer på COVID-19, skal den 
pågældende blive hjemme indtil 48 timer, efter at symptomerne er ophørt. 

 
 
 


