
 
 

Ugestatus uge 15 

Kære forældre 

Genåbningsaftale 
 
Sent i går landede et politisk flertal en aftale om udmøntning af genåbningen pr. 21. 

april 2021. På undervisningsområdet fremgår det bl.a., at afgangselever må vende 

tilbage i skolen med 80 % fremmøde, men da vi er en del af hovedstadsområdet, 

gælder dette desværre ikke for vores afgangselever.  I aftalen fremgår det, at elever 

i 5.-8. klasse får mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor de ikke skal møde 

op til indendørs undervisning på skolen. Vi afventer nu retningslinjerne for denne 

genåbning, så vi kan planlægge, hvordan den kan udmøntes for vores elever på 

Søndersøskolen. Vi vil derfor vende tilbage til jer i starten af næste uge med mere 

information, når vi kender rammerne.  

I kan læse hele rammeaftalen her: 

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/04/Aftale-endelig.pdf 

Vi følger den planlagte kadence for klassernes fremmøde I de kommende to uger: 

Uge 16 

Møder op på skolen Modtager fjernundervisning (med 

mulighed for udeundervisning) 

9.a og 9.d 9.b og 9.c 

8.a og 8.d 8.b og 8.c 

7.b og 7.d 7.a og 7.c 

6.a og 6.b 6. c. og 6.d 

5.b og 5.c 5.a og 5.d 

 

Uge 17 

Møder op på skolen Modtager fjernundervisning (med 

mulighed for udeundervisning) 

9.b og 9.c 9.a og 9.d 

8.b og 8.c 8.a og 8.d 

7.a og 7.c 7.b og 7.d 

 
 

SØNDERSØSKOLEN 

Dato: den 16. april  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/04/Aftale-endelig.pdf


6.c og 6.d 6. a. og 6.b 

5.a og 5.d 5.b og 5.c 

 

 

COVID-19 

Her til morgen har vi fået besked om, at en af skolens medarbejdere er smittet med 

coronavirus. Medarbejderne har ikke været på skolen siden før påskeferien og har 

således ikke været på skolen i smitteperioden. Der skal derfor ikke laves en 

smitteopsporing.  

Nye retningslinjer for Sundhedsstyrelsen i tilfælde af positiv hurtigtest 

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at klassen i første omgang ikke skal sendes hjem, 

hvis én elev eller en medarbejder får en positiv hurtigtest via testcenteret på skolen. 

Det er først, hvis PCR-testen også er positiv, at skolen skal sætte ind. Den smittede 

elev/medarbejder skal gå i selvisolation og få en PCR-test hurtigst muligt – helst 

samme dag.  Podeteamet på skolen sikrer, at Coronaopsporing giver en henvisning til 

PCR-testen, som efterfølgende kan bookes på www.coronaprover.dk – på den måde 

kommer eleven/medarbejderen hurtigere til og får hurtigere svar på PCR-testen. Hvis 

PCR-testen er negativ, og eleven/medarbejderen er symptomfri, kan eleven vende 

tilbage til skolen. Hvis PCR-testen er positiv sættes en smitteopsporing i gang, og 

klassen sendes hjem i isolation som nære kontakter. 

På Søndersøskolen vil vi under alle omstændigheder give klassens forældre besked, 

hvis en elev eller en lærer i klassen testes positiv via hurtigtest på skolens testcenter,  

og at vil orientere yderligere, når svaret fra PCR-testen foreligger.   

Hvis der er flere elever i samme klasse, der får en positiv hurtigtest, skal hele klassen 

dog sendes hjem med det samme – her afventer man ikke en positiv PCR-test.  

Baggrunden for den nye anbefaling er, at personer, der ikke har COVID-19, i nogle 

tilfælde alligevel kan få et positivt svar fra en hurtigtest. Det kaldes en falsk positiv 

hurtigtest. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle positive hurtigtest følges op med en 

PCR-test, både fordi PCR testen er mere præcis og for at undersøge for 

virusvarianter. I kan læse mere om de nye retningslinjer her:  

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/En-positiv-hurtigtest-hos-en-elev-skal-

bekraeftes-med-PCR-test-inden-klassen-sendes-hjem 

Uden for skole- og uddannelsesområdet gælder anbefalingen fortsat om, at personer 

og deres nære kontakter skal gå i selvisolation med det samme, når de får en positiv 

hurtigtest. Hvis det viser sig, at hurtigtesten er falsk positiv, kan man ophæve 

isolationen.  

http://www.coronaprover.dk/
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/En-positiv-hurtigtest-hos-en-elev-skal-bekraeftes-med-PCR-test-inden-klassen-sendes-hjem
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/En-positiv-hurtigtest-hos-en-elev-skal-bekraeftes-med-PCR-test-inden-klassen-sendes-hjem


 

 

Testtider for den kommende uge: 

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. 

Jeg vil ønske jer alle en god weekend. 

På vegne af ledelsen 

Gitte Meinert 

 

 

 
 


