
 

 

    

 Svendborg, den 16. september 2020 

 

 

Kære elever og forældre 

 

Set i lyset af den seneste tids stigende antal smittede med covid-19, vil jeg opfordre jer alle til at passe godt 

på hinanden. 

 

Der er nu så mange regler og retningslinjer, at det kan være svært at skaffe sig et overblik. I tilfælde af at 

man selv får symptomer, kan man også her bliver usikker på, hvad man skal gøre, for at gøre det rigtige. 

Derfor vedhæfter jeg her klare retningslinjer for alle vores elever i tilfælde af symptomer eller smitte med 

Covid-19. 

 

Det er af afgørende betydning, at alle på skolerne minder hinanden om at vaske/spritte hænder, hoste i 

ærmet og generelt holde så god afstand som muligt.  

 

Vi kommer desværre til at skulle leve med denne virus et stykke tid, så vi skal hjælpe hinanden med at 

huske alle retningslinjerne. 

 

Det handler om at skabe tryghed på skolerne for både elever og ansatte. Samtidig har vi en forpligtigelse til 

at passe på alle udenfor skolerne. 

 

I er altid velkomne til at kontakte jeres lærere ved tvivl eller spørgsmål. 

 

 

Venlig hilsen 

 
Ene Wolfsberg 
Direktør 

 

 

 



 

Covid-19 
Retningslinjer for kommunikation og tilbagevenden til skolen 

Din situation Hvad gør jeg? Hvornår må jeg vende tilbage til 
skolen? 

Hvad gør jeg, hvis jeg har 
symptomer på Corona? 
 

• Du må ikke gå i skole med symptomer på Corona 

• De mest almindelige symptomer: hoste, feber, ondt i halsen og 
hovedpine. 

• Kontakt din kontaktlærer og giv besked om din situation.  

• Henvend dig til din læge og bed om at blive henvist til en Corona-test 

• Hvis du føler dig rask nok til at følge undervisningen, skal du kontakte 
din lærer for at få at vide, hvilke opgaver du kan lave hjemmefra. 
 

Når du har en negativ test – men 
bliv hjemme til du er rask. 
 
Du modtager skoleydelse, mens 
du er sygemeldt. 
 

Hvad gør jeg, hvis 
testresultatet er positivt? 
 

• Kontakt straks din kontaktlærer med besked om at du er smittet og 
kontaktlæreren kontakter skolens ledelse. Ledelsen vil tage stilling til 
evt. hjemsendelse af andre elever. Giv besked om evt. særlig nære 
kontakter på skolen. 

• Bliv hjemme og følg lægens anvisninger 

• Når du er rask nok til det, skal du følge undervisningen hjemmefra.  
 

Du skal testes negativ og have 
været symptomfri i 48 timer før 
du må komme i skole igen 
 
Du modtager skoleydelse, mens 
du er sygemeldt. 
 

Hvad gør jeg, hvis en i min 
familie/mit bofællesskab er 
testet positiv? 
 

• Giv besked til dine kontaktlærer 

• Bliv hjemme og bestil en Corona-test. Giv skolen besked om lægens 
anvisninger 

• Lav de opgaver som dine lærere giver dig mens du er hjemme.  
 

Når du har en negativ test, må du 
komme i skole igen 
 
Du modtager skoleydelse, mens 
du er sygemeldt. 
 

Hvad gør jeg, hvis en i min 
familie/mit bofællesskab 
skal holde sig hjemme pga. 
kontakt med en smittet 
person / afventer test eller 
testresultat? 
 

• Du skal komme i skole. Kun hvis dit familiemedlem/din bofælle bliver 
testet positiv, skal du blive hjemme. Se ovenfor. 

 
 

Du skal fortsætte din skolegang 

 


