
 

 

 

 

September 2020 

 

Kære forældre, 

 

COVID-19 giver anledning til mange spørgsmål, og hos nogle måske også bekymringer. Derfor er det hos os i 

Ungdomsskolen magtpåliggende, at I er informerede og føler jer trygge ved, at vi nøje følger Sundhedssty-

relsens til en hver tid gældende retningslinjer. 

I dette brev vil vi orientere om, hvad I som forældre har pligt til, og hvad vi som fritidsskole tager ansvar for. 

Først vil vi nævne, at hverken Sundhedsmyndighederne eller elevens skole informerer ungdomsskolen, 

hvis en elev kontakter egen læge ved mistanke om COVID-19 eller, hvis en elev testes positiv for COVID-

19. 

Det er derfor jeres ansvar som forældre straks at tage kontakt til ungdomsskolen i nedenstående 

situationer. 

Herefter tager ungdomsskolens ledelse over, og sørger for, at alle relevante personer får de nødvendige 

informationer, herunder er behjælpelige med opsporing af andre elever og medarbejdere, der kan regnes 

for at have været i nær kontakt med den smittede.  

Der sondres jf. Sundhedsstyrelsen mellem: 

 Mistanke om COVID-19 
 Èt tilfælde af COVID-19 
 Flere tilfælde af COVID-19 

 

Mistanke om COVID-19 

En person med symptomer, hvad enten det er medarbejder eller elev, må ikke møde på ungdomsskolen. 

Opstår symptomerne i ungdomsskoletiden kontaktes forældrene, og eleven isoleres indtil denne kan 

hjemsendes. Er der tale om en medarbejder, hjemsendes medarbejderen omgående. 

Det er forældrenes ansvar at sørge for isolation i hjemmet indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt, og i 

øvrigt at kontakte egen læge med henblik på test. 

I tilfælde af mistanke om COVID-19 skal der ikke tilgå information til nogle, ligesom der ikke foretages 

yderligere foranstaltninger. 

Positiv COVID-19-test – ét tilfælde 

Er en person testet positiv for COVID-19, skal forældrene straks orientere ledelsen i ungdomsskolen, så 

nødvendige foranstaltninger kan iværksættes. 

Ledelsen foretager i samarbejde med forældre/medarbejder opsporing af nære kontakter på ungdomssko-

len (andre elever og medarbejdere). Det er ungdomsskolens ledelse der står for at informere disse, da det 

skal sikres at alle retningslinjer overholdes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Forældre og medarbejdere har pligt til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

Ungdomsskolens ledelse orienterer øvrige forældre, elever og medarbejdere om, at en elev eller 

medarbejder er testet positiv, uden at pågældendes identitet oplyses, jf. retningslinjer for GDPR. 

Orienteringen sker via forældrenes e-boks. 

Ved et enkelt tilfælde på et hold, skal der ikke laves yderligere foranstaltninger overfor holdet som helhed. 

Positiv COVID-19-test – flere tilfælde 

Ved flere tilfælde af COVID-19, dvs. udover de nære kontakter, er der tale om et udbrud, og det bør 

afklares om der er tale om egentlig smittespredning. Ledelsen orienterer elevernes skoler, ligesom den 

kommunale sundhedstjeneste kontaktes for rådgivning.  

Bemærk at uanset om der er symptomer eller ej, er man smittet hvis der foreligger en positiv COVID—19 

test.  

Ungdomsskolen har udarbejdet instrukser til vores lærere vedrørende undervisningen i ungdomsskolen ift. 

COVID-19. Disse kan findes på vores hjemmeside. 

Ved særlige aktiviteter herunder studieture og lignende, er der udarbejdet retningslinjer for hver enkelt 

aktivitet. Retningslinjer udsendes til medarbejdere samt forældre/elev, sidstnævnte via e-boks, forud for 

studieturen/aktiviteten. 

For yderligere og generel information om COVID-19 henviser vi til coronasmitte.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne Gade Nielsen 
Afdelingsleder 

/ Hanne Mejlstrøm 
Souschef 

 

 


