
Ugestatus uge 15  

Kære forældre 

COVID-19 på Søndersøskolen: 

Som jeg tidligere har orienteret jer om, havde vi to elever på henholdsvis 2. og 9. årgang, der var testet 

positiv med coronavirus i slutningen af sidste uge.  

I den pågældende 9. klasse er der yderligere en elev, der er testet positiv. Eleven har ikke været i skole i 

smitteperioden, og derfor skal der ikke sendes elever eller medarbejdere hjem. Alle andre elever og lærere 

i klassen er testet negative og er tilbage på skolen igen 

I den pågældende 2. klasse er der ingen meldinger om smitte blandt elever og medarbejdere, og de er 

således også tilbage på skolen igen.  

Vi kan se, at smittetrykket lige nu er højt i Furesø Kommune, og jeg vil derfor bede jer om at være særligt 

opmærksomme på symptomer hos jeres børn og på retningslinjerne for afstand og hygiejne.    

Nære kontakter – nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen  

Sundhedsstyrelsen har netop opdateret deres retningslinjer for nære kontakter. 

Kort fortalt bliver man også defineret som nær kontakt, hvis man har opholdt sig inden for 2 meter i mere 

end 15 minutter med en person, der er smittet med ny coronavirus i situationer, hvor der synges, tales højt 

eller råbes, eller hvis man har opholdt sig i et lukket rum uden udluftning eller med dårlig ventilation. 

Ud over at udvide definitionen for nære kontakter, så anbefales det også, at man i situationer, hvor man 

har været tæt på en smittet, men altså ikke er nær kontakt, kan få taget en screeningstest. Det kan være i 

en situation, hvor man sidder på kontor sammen eller har siddet sammen i et mødelokale. I de situationer 

er anbefalingen, at man får taget en test hurtigst muligt.  

I kan læse de reviderede retningslinjer her: 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus 

 

Vedr. positive 6. dags test: 

Den danske strategi for test af nære kontakter på 4. og 6. dagen er blevet udfordret, da der er flere 

oplevelser med, at test på 6. dagen er positiv, hvor den har været negativ på 4. dagen. Statens Serum 

Institut har set på sagen, og tallene viser følgende billede:  

I maj 2020 var 0,7 % af 6. dags testene positive. Dvs. at over 99 % blev fundet på 4. dags testen. 



I oktober 2020 var 1,7 % af 6. dags testene positive. Dvs. at det fortsat er over 98 %, der bliver fundet på 4. 

dagen. Der ændres dermed ikke på den danske strategi, og det betyder, at vi fortsat følger den nuværende 

retningslinje i Furesø Kommune, hvor man således godt må komme i skole efter den første negative test. 

Dog bør man frem til svar på test nummer 2, være ekstra opmærksom på Sundhedsstyrelsens generelle 

anbefalinger, som fysisk afstand, god håndhygiejne, hosteetikette, og vise særligt hensyn til personer, der 

er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. 

Julen nærmer sig 

På Søndersøskolen er der begyndt at blive pyntet op til jul flere steder.  Vi vil gerne takke alle de forældre, 

der på forskellig vis bidrager til julestemningen på skolen – det sætter vi stor pris på.  

Jeg vil ønske jer alle en god weekend.  

På vegne af ledelsen 

Gitte Meinert 

 


