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Struer 290321 

Orientering om selvtests og genåbning 

Kære alle, 

Jeg ved at der kommer et længere skriv her, men det er vigtigt for vores skoleåbning, at I er orienteret. 

Samtykke 

Test på skolen er en sundhedsbehandling der kræver samtykke. 

Er du over 18 år, betragtes det som samtykke, hvis du vælger at tage selvtesten. 

Er du fyldt 15, betragtes det som samtykke, hvis du vælger at tage selvtesten, når dine forældre via 

kommunikation fra skolen og uddannelsesinstitutionen er blevet bekendt med, at tests foretages på skolen 

og uddannelsesinstitutionen samt har modtaget fyldestgørende information herom. Derfor ligger materialet 

på skolens hjemmeside og du har fået det tilsendt via Lectio. 

Persondata 

Vi skal indrapportere jeres testsvar til Sundhedsdatastyrelsen. Jeres svar vil også indgå i den nationale 

smitteovervågning. Når vi har indrapporteret testsvarene, sletter vi data lokalt og har dem ikke liggende 

derefter. I får alle tilsendt et særligt oplysningsark om det. 

Øvrig orientering 

Selvtest er et tilbud til jer. I må altid vælge at tage en kviktest eller en PCR-test i jeres fritid. 

Kravet for at møde fysisk frem på skolen er, 

at I skal kunne fremvise et negativt testresultat, der er højest 72 timer gammelt, eller at I 

inden for de seneste 7 dage er blevet testet to gange jævnt fordelt. 
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Hvis I kan det, bliver I IKKE tilbudt en selvtest. 

Hvis I ikke kan, tilbydes I en selvtest, som I skal tage med det samme. Ellers skal I forlade skolen straks og må 

først vende tilbage, når I har et negativt testsvar. 

I er undtaget fra testkrav, hvis I 

• af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19. 

• som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller 

antigentest for covid-19. 

• tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan 

fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller 

antigentest for covid-19, og som på fremvisnings-tidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger 

gammelt. 

• Vaccination undtager ikke fra test. 

I skal fremvise en lægeerklæring. 

 

En ting skal I dog huske på. Tests er et øjebliksbillede, der viser om I er smittede eller ej. Det beskytter ikke 

mod COVID 19. 

Husk derfor på de retningslinjer, som I var så gode til i løbet af efteråret: 

• Mundbind 

• Sprit snitterne 

• Hold afstand 

• Bliv hjemme, hvis I har symptomer.  

 

Mvh Mads Brinkmann 
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