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Guide til skolerne - Når en elev/medarbejder er smittet eller 
nær kontakt  
  

Hvad gør man hvis en elev/personale er smittet med Corona?  
 

Skoleledelsen 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 ny coronavirus  

• de har været nær kontakt til en smittet og endnu ikke er testet  

• desuden skal børn, der er nære kontakter, og som ikke bliver testet, have været hjemme i 7 dage 

uden at udvikle symptomer, før de må komme i dagtilbud/skole/ungdomsuddannelse igen. 

 

Tema Opmærksomhedspunkt 

 

 

Mistanke om COVID-19 

 

Hvis elever/medarbejdere får symptomer, mens de er i skolen, 

skal de holdes adskilt fra de øvrige elever/medarbejdere og 

hurtigst mulig hentes/tage hjem.  

 

Eleven/medarbejderen skal blive hjemme indtil 48 timer efter 

symptomers ophør. Forældre/medarbejder kontakter læge med 

henblik på vurdering/test. 

 

Hvis en elev/medarbejder alene har løbenæse/er forkølet må de 

godt komme i skole/på arbejde.  

 

Hvis man udover snotnæse har feber, ondt i halsen, hoste eller 

lignende, så skal man blive hjemme indtil 48 timer efter symp-

tomers ophør, også selvom der er eventuelt er en negativ Coro-

natest. 

 

 

Mistanke om COVID-19 

hos ægtefælle, far, 

mor, søskende eller an-

dre i husstanden 

 

Hvis elev/medarbejder bor sammen med en (fx mor, far, ægte-

fælle, barn), hvor der er mistanke om COVID-19, og vedkom-

mende derfor skal testes/afvente testresultat for denne person, 

må man godt komme i skole/på arbejde. Dog med ekstra op-

mærksomhed på hygiejne, afstand m.v. 

 

Som nær kontakt til muligt smittet familiemedlem, skal man re-

agere, hvis personen i husstanden er blevet testet positiv for 

COVID-19. Først derefter går man i selvisolation (se nedenfor 

under nær kontakt til en der er testet positiv).  

 

 

Ved påvist smitte Leder kontakter centerchef i Aktiv hele livet Marianne Nystrøm 

Larsen på tlf.: ,63516234 som har det overordnede ansvar ift. 

overblik over sygdomsbilledet 
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Eleven er testet positiv 

UDEN symptomer 

  

 

Skolelederen kontakter altid Lone Bjerregaard, hvis en 

elev/medarbejder er testet positiv. Retningslinjer i Person-

dataforordningen (GDPR) skal overholdes. 

 

Eleven skal blive hjemme i 7 dage efter testen er taget. 

 

Udvikles symptomer i løbet af de 7 dage skal eleven blive 

hjemme indtil 48 timer efter symptomers ophør. 

 

 

Når der er ét tilfælde af 

COVID-19 i skolen – 

elev eller medarbejder 

 

 

Skolelederen kontakter altid Lone Bjerregaard, hvis en 

elev/medarbejder er testet positiv. Retningslinjer i Person-

dataforordningen (GDPR) skal overholdes. 

 

Ledelsen orienterer øvrige medarbejdere og forældre UDEN at 

oplyse vedkommendes identitet. 

 

Ved samtykke fra medarbejder/forældre kan den pågældendes 

identitet oplyses. 

 

Ledelsen skal opfordre til, at forældre samt medarbejdere, bør 

være opmærksomme på symptomer på sygdom, men at der el-

lers ikke er grund til yderligere forholdsregler ud over, at være 

ekstra opmærksom på de smitteforebyggende tiltag. 

 

Fremgangsmåden ved ét konstateret smittetilfælde afhænger 

af, om den pågældende skole eller institution af undervisnings-

hensyn, og i overensstemmelse med gældende retningslinjer, 

har måtte fravige den generelle anbefaling om at holde 1 me-

ters afstand:  

 

 

1. Hvis man som skole har opretholdt 1 meters afstand 

mellem alle elever følges et screeningsprogram – se 

nedenfor. 

 

 

2. Hvis man som skole har måtte fravige anbefalingen om 

1 meters afstand for at overholde kravene i de alminde-

lige bestemmelser for undervisningen, følges program-

met for opsporing af nære kontakter – se nedenfor. 

Alle i klassen anses som nære kontakter. 
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Når der er flere tilfælde 

af COVID-19 i skolen – 

elev eller medarbejdere 

 

Ved flere tilfælde er der tale om et udbrud, med mindre der er 

tale om nære kontakter, eller elev/medarbejder oplagt er smit-

tet andet sted fx hjemme. 

 

Afgrænsningen af et udbrud og evt. nedlukning vil være af-

hængig af, hvor stor sandsynligheden for smittespredning er, 

hvilket blandt andet afhænger af de fysiske rammer og hygiej-

nemæssige forhold, og hvor meget interaktion børnene/ele-

ver/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 hjem-

sendes 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.  

 

OBS! Afgrænsningen vil være afhængig af, hvor stor sandsyn-

ligheden for smittespredning er, hvilket blandt andet afhænger 

af de fysiske og hygiejnemæssige forhold, og hvor meget inter-

aktion børnene har med hinanden.  

 

Der er som udgangspunkt ikke grund til at betragte det som et 

udbrud, hvis børn i forskellige klasser, der ikke har nogen regel-

mæssig tæt interaktion med hinanden, bliver smittet. Det vil i 

så fald være mere sandsynligt, at der er tale om børn, der er 

smittet andetsteds.  

 

OBS! Det anbefales at kontakte den kommunale sundhedstje-

neste i forhold til afgrænsning (Koordinerende sundhedsplejer-

ske Jeanette Juel Koll ). 

 

Ledelsens hjælp til op-

sporing af nære kon-

takter 

 

 

Ledelsen på skolen bør være behjælpelig med at opspore nære 

kontakter til en smittet. Det vil fx dreje sig om medarbejdere, 

der ikke har haft mulighed for at holde afstand, eller elever der 

leger meget sammen.  

 

Sundhedsstyrelsens materiale til smitteopsporing:  

Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i sko-

ler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge:  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsreg-

ler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-til-

bud-til-boern-og-unge 

COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter:  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteop-

sporing-af-naere-kontakter 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter
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Hel eller delvis nedluk-

ning af skoler 

 

 

Som udgangspunkt kan ledelsen på en skole træffe beslutning 

om omfanget af foranstaltninger i samråd med Centerchefen. 

De kan ved behov kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed. Sty-

relsen kan træffe beslutning om, at skoler lukkes helt eller del-

vist. 

 

Ekstraordinær rengø-

ring 

Lederne for de institutioner, hvor Alliance+ foretager rengøring, 

tager kontakt til Rikke Fink fra Vækst og Bæredygtighed på te-

lefonnummer 61516040 eller pr. mail rf@langelandkommune.dk 

 

Dette for at sikre, at der foretages den anbefalede ekstra ren-

gøring af områder og genstande, som den smittede har rørt de 

sidste 48 timer – jf. Sundhedsstyrelsens forholdsregler. Alli-

ance+ foretager rengøring og efterfølgende desinficering af re-

levante områder af institutionen. 

 

Formular ved nødun-

dervisning og dimensi-

onering 

(skole og dagtilbud) 

Ved anvendelse af nødundervisning og dimensionering skal sko-

ler og dagtilbud udfylde en formular. Formularen skal offentlig-

gøres på egen hjemmeside og indsendes til Styrelsen for Un-

dervisning og Kvalitet (STUK). Link til formularer: 

https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervis-

ning.  

 
  

https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning
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Hvad gør man, hvis en elev eller medarbejder konstateres smittet, og 
man har overholdt 1 meter afstandskrav? (Screeningsprogram) 
 

Tema Opmærksomhedspunkt 

 

 

Indledende vurdering og 

hjemsendelse af rele-

vant klasse/gruppe 

 

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

hjemme. 

2. Ledelsen afklarer, om elev/medarbejder har opholdt sig 

i skolen: 

Indenfor 48 timer inden, symptomerne begyndte eller, 

hvis personen ikke har haft symptomer, indenfor 48 ti-

mer inden testen blev taget. 

 

Det antages, at der i den pågældende periode er størst 

mulighed for smittespredning.  

 

3. Såfremt ovenstående bekræftes, skal alle børn i klas-

sen/gruppen hjemsendes. 

 

Vurdering af hvem som 

skal testes 

 

4. Ledelsen samarbejder med forældrene, til det smittede 

barn eller den smittede medarbejder om, at opspore 

kendte nære kontakter til den smittede i skolen 

 

Dette omfatter både:  

• dem der går i samme klasse som den smittede 

• andre elever uden for klassen/gruppen, som også har 

været en nær kontakt. Identificerede nære kontakter 

følger programmet for nære kontakter med hjemsen-

delse og to test (jf. Sundhedsstyrelsens Smitteopspo-

ring af nære kontakter).  

 

Nære kontakter må ikke mødes med andre uden for 

husstanden eller møde op igen i skole før de har én ne-

gativ test, eller har været hjemme i 7 dage, hvis ikke 

de har fået foretaget en test.  

 

5. Alle elever og medarbejder fra den smittedes 

klasse/gruppe, som ikke identificeres som nære kon-

takter, skal have foretaget én test som led i scree-

ningen (Børn under 12 år kan fortsat fritages for test-

ning, hvis de bliver hjemme 7 dage).  

Da der har været holdt 1 meters afstand følges pro-

grammet for nære kontakter ikke her. 

 

6. Alle elever og medarbejdere, der testes, hvad enten det 

er som nær kontakt eller som en del af screeningen, og 

som er uden symptomer på COVID-19, skal blive 

hjemme. De må først mødes med andre uden for 

hustanden, hvis det første testsvar er negativt 

(dvs. at der ikke er påvist coronavirus). 
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7. Ved tvivlsspørgsmål ang. test kontaktes egen læge 

Hvad gør man hvis en elev eller medarbejder konstateres smittet og 
man ikke har overholdt 1 meter afstandskrav? 
 

I de tilfælde, hvor en medarbejder eller elever på skolen kan defineres som nær kontakt = 

hvis afstandskrav på 1 meter ikke har været overholdt, bør man følge testprogram og 

anbefalinger for nære kontakter (se nedenfor) for hele klassen. 

 

Tema Opmærksomhedspunkt 

 

 

Indledende vurdering og 

hjemsendelse af rele-

vant klasse/gruppe 

 

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

hjemme. 

2. Ledelsen afklarer, om elev/medarbejder har opholdt sig 

i skolen: 

Indenfor 48 timer inden, symptomerne begyndte eller, 

hvis personen ikke har haft symptomer, indenfor 48 ti-

mer inden testen blev taget. 

 

Det antages, at der i den pågældende periode er størst 

mulighed for smittespredning.  

 

3. Såfremt ovenstående bekræftes, skal alle børn i klas-

sen/gruppen hjemsendes. 

 

4. 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/gruppe med. 

 

Procedure når en elev 

(eller medarbejder) er 

nær kontakt –  

SELVISOLATION 

 

Hvis man er eller får information om, at man er nær kontakt til 

en person, som er testet positiv for COVID-19, bør man hur-

tigst muligt blive testet, også selv om man ikke har sympto-

mer.  

 

Derfor skal man opføre sig som om, man er smittet, ind-

til man har svar på testen.  

Indtil der er svar på testen bør man gøre følgende:  

1. Gå i selvisolation  

2. Vær særligt opmærksom på hygiejne  

3. Vær særligt opmærksom på rengøring  

4. Vær særligt opmærksom på, om man udvikler symptomer 

på COVID-19. 

Procedure når en elev 

(eller medarbejder) er 

nær kontakt –  

TEST 

 

Når en elev/eller medarbejder kan defineres som nær kontakt 

til en smittet, skal man/forældrene kontakte Coronaopsporing, 

der er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, og som 

kan henvise til test.  

 

1. test: Man skal booke tid til første test hurtigst muligt efter, 

at man er blevet henvist, dog tidligst 4 dage efter, at man før-

ste gang var i nær kontakt med den smittede.  

Hvis man løbende har haft nær kontakt med en smittet, f.eks. 

fordi man bor sammen, skal du booke tid til første test hurtigst 

muligt, 
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2. test: Man skal booke tid til anden test 2 dage efter den før-

ste test. Hvis der er gået mere end 6 dage efter man sidst var 

i nær kontakt med den smittede, skal man ikke have to tests 

og behøver kun at booke tid til første test. 

 

Hvis test 1 er negativ Hvis den første test er negativ (ingen smitte med COVID-19), 

og der ikke har nogen symptomer på COVID-19, behøver ele-

ven ikke længere være i selvisolation. 

 

En elev kan altså møde i skole, hvis den første test er 

negativ, og eleven fortsat ikke har symptomer. 

 

Man skal dog være ekstra opmærksom på mulige symptomer 

på COVID-19 i 14 dage efter, at man har været i nær kontakt 

med en smittet – også selv om testen var negativ. 

Hvis test 1 er positiv Eleven skal blive hjemme i 7 dage efter testen er taget. 

 

Udvikles symptomer i løbet af de 7 dage skal eleven blive 

hjemme indtil 48 timer efter symptomers ophør. 

Undladelse af test af 

børn under 12 år  

Man/forældre kan vælge at undlade at teste børn under 12 år, 

som er nære kontakter og ikke har symptomer, da det kan op-

leves ubehageligt for dem. I så fald skal barnet holdes 

hjemme i 7 dage efter, at den sidste nære kontakt fandt 

sted. Hvis barnet ikke har fået symptomer i de 7 dage, kan 

barnet igen møde i dagtilbud/skole. 

Ved tvivlsspørgsmål 

ang. test 

Kontakt egen læge 

 

Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter 
Personer, som bor sammen med 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 smit-
tet person (f.eks. samtale med personen)  

 
Nære kontakter vil som udgangspunkt være dem, man bor sammen med og dagligt deler soveværelse, 
sofa, kram osv. med.  
 
Derudover vil det være de få kolleger og venner, hvor man ikke har haft mulighed for at overholde rådene 
om at holde afstand. Det kan fx være en situation, hvor man har været nødt til at stå meget tæt på en kol-
lega i længere tid. Det kan også være en situation, hvor man har rykket sig lidt for tæt sammen om et mid-
dagsbord med venner. 
 
I dagtilbud/skoler vil der være tale om en mindre gruppe af børn/unge og medarbejdere, hvor man ikke har 
haft mulighed for at holde afstand, fx pædagoger, der har direkte fysisk kontakt til børn og børn, der leger 
meget sammen på under 1 meters afstand. 
 
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. 
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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. 

 

 

Relevante telefonnumre 

Skolelederen kontakter altid Lone Bjerregaard, hvis en elev/medarbejder er testet positiv.  

 

Centerchef for Læring og Trivsel i Langeland Kommune Lone Bjerregaard: tlf. 51 33 71 79 

Koordinerende sundhedsplejerske i Langeland Kommune Jeanette Juel Koll: tlf. 20 36 16 24 

Spørgsmål vedr. kontaktopsporing eller test – ring til Coronaopsporing: tlf. 32 32 05 11. 

Øvrige spørgsmål vedrørende Corona – ring til myndighedernes fælles hotline: tlf. 70 20 02 33. 

 

 
Statens Serum Institut har udarbejdet et interaktivt dash board, som kan tilgås på dette link 

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d Her har I mulighed 

for at følge den daglige smitte i vores kommune.  

 

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d

