
 
 
Ugestatus uge 14 

Kære forældre 

Jeg håber, at I har haft en dejlig påske.  

Her på Søndersøskolen glæder vi os over, at gense flere af de ældste elever og deres 

lærere igen på skolen, og vi ser frem til at se resten af eleverne i næste uge.  

COVID-19 

Der er fortsat ikke konstateret tilfælde med coronavirus blandt skolens elever eller 

medarbejdere.  

Testdagen på skolen i går forløb fint. Eleverne var gode til at holde afstand og spritte 

hænder af inden og efter besøg i skolens testcenter. Heldigvis var der ingen positive 

tilfælde.  

Kommunen har lavet en særlig instruks, som vi skal følge, hvis en elev testes positiv. 

Jeg har sat den ind her: 

Instruks ved positivt resultat ved test foretaget på skolen: 

Ved positivt testresultat kontakter poder skoleledelsen/kontoret, som informeres 

om positivt testresultat med navn, cpr.nr og klasse.  

1. Podeteamet får af skoleledelsen oplyst telefonnummer til forældre til den 

smittede elev. Podeteamet indberetter resultatet til Styrelsen for 

Patientsikkerhed. 

2. Lederen kontakter straks den smittede elevs forældre og sikre at: 

Det oplyses, at barnet et testet positiv  

Oplyser at barnet vil blive isoleret på skolen, evt. sammen med en voksen. 

At barnet skal hentes straks, og at barnet skal isoleres i hjemmet. Hvis muligt gerne 

med en forælder, adskilt fra den øvrige familie. 

Forældrene giver mundtlig tilladelse til, at klassen og klassens forældre må få 

information om, at eleven er smittet 

Forældrene informeres om, at resultatet er indberettet til Styrelsen for 

Patientsikkerhed, og at forældrene vil blive kontaktet af Coronaopsporingen. 

Forældrene kan også selv kontakte coronaopsporingen på telefon nummer 32 32 05 

11 – tast 1. 

Forældrene informeres om, at podeteamet sender vejledning fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed til forældrene pr. sms. 

Vi anbefaler, at eleven får lavet en PCR test hurtigst muligt for at bekræfte, at testen 

er positiv og for at kunne undersøge for, hvilken virus der er tale om. 
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3. Lederen/kontoret sørger straks for, at eleven isoleres fra de øvrige elever. 

Hvis eleven selv skal tage hjem fra skole, informeres eleven om, at han/hun 

skal tage direkte hjem. 

4. Lederen igangsætter herefter, at hele klassen hjemsendes i isolation/testning 

og en yderligere smitteopsporing går i gang.  Elever på 5. og 6. årgang sendes 

først hjem, når der har været kontakt med forældrene. 

5. Hvis forældrene til den smittede elev giver samtykke, kan klassens forældre 

efterfølgende orienteres. 

I dag vil skolens kontor lægge en oversigt over testtider i den kommende uge op på 

aula, så I kan se, hvornår jeres barn tilbydes test på skolen.  

Terminsprøver for 9. årgang i uge 15: 

I næste uge skal hele vores 9. årgang have terminsprøver, elever og forældre har fået 

særskilt besked om dette.  

Vi venter spændt på at høre, om der, efter uge 15, kommer en yderligere genåbning 

af skolerne i DK, eller om vi skal fortsætte som nu med 50 % fremmøde. Vi holder jer 

naturligvis orienteret.  

Jeg vil ønske jer alle en god weekend. 

På vegne af ledelsen 

Gitte Meinert 

 

 

 

 
 
 
 
 


