
Opdateret information om Covid-19 fra Aalborg Kommunes skoler 

  

 

Kære forældre 

Vi befinder os i en tid, hvor coronavirus ligesom før sommerferien, har stor indflydelse på vores hverdag.  

I hele landet, og også i Aalborg Kommune, stiger antallet af smittede. 

Derfor vælger rigtig mange af os i øjeblikket at blive testet, hvilket også er en stor del af Regeringens 

strategi for at komme smittespredningen til livs.  

At så mange bliver testet lige nu betyder, at der på flere skoler er opstået en del snak og forvirring om, 

hvornår elever og medarbejdere sendes hjem for at blive testet, hvornår man skal holde sine børn hjemme 

med videre.  

Det vil vi gerne præcisere i dette brev, så I ved, hvilke retningslinjer vi følger på skoleområdet.  

Det er et af de lidt længere breve, så tag en slurk kaffe og hæng på. 

 

Sådan forholder vi os til coronavirus på alle Aalborg Kommunes skoler:  

I hverdagen gælder fortsat, at vi følger alle gældende retningslinjer, og at vi naturligvis stadig har fokus på 

afstand, rengøring, god håndhygiejne og opdeling af elever. 

På flere skoler i Aalborg Kommune, har vi nu oplevet både at sende enkelte personer, hele klasser og 

årgange hjem, og vi har derfor en god model for håndteringen, hvor der altid indgår en sundhedsfaglig 

vurdering i situationen. Alle tilfælde er blevet håndteret roligt, godt og professionelt.  

Udfaldet af et smittetilfælde ved en elev eller medarbejder kan opleves meget forskelligt. Nogle gange 

sender vi enkelte personer hjem, sommetider én klasse – imens vi andre gange har sendt flere klasser hjem. 

Dette afhænger af resultatet af den smitteopsporing, som Styrelsen for Patientsikkerhed foretager, og 

hvem der i det givne tilfælde er nære kontakter. 

 

I tilfælde af smitte: 

Hvis en elev eller en ansat på skolen bliver konstateret smittet med Covid-19 sker følgende:  

1. Skolen og en repræsentant fra forvaltningen indleder en dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, 

der sammen med den smittede kortlægger dennes færden og ageren for at undersøge 

smittekæden.  

 

 

2. Der tages kontakt til de personer, som Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, er nære kontakter 

(hvis der er nogen) (link). De pågældende personer bliver hjemsendt for at blive testet for Covid-19. 

Der kan her være tale om både enkelte elever, klasser, årgange og medarbejdere.  

(Når elever/klasser bliver hjemsendt, etableres nødundervisning – der gives besked om dette til de 

pågældende elever og forældre) 

  

 

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


3. Medarbejdere og elever, der er blevet hjemsendt for at blive testet, må komme tilbage i skole eller 

på arbejde, når der foreligger en negativ test og i øvrigt er symptomfri.  Testen kan tidligst 

foretages 4 dage efter, at der var i nær kontakt med den smittede.  

 

4. Når vi oplever smittetilfælde, vil det være sådan, at alle forældre får besked herom. 

 Forældre til elever, der er nære kontakter, får direkte besked om, hvad de skal gøre og øvrige 

forældre modtager en besked som orientering. 

 

5. Alle forældre bør, i forbindelse med smitte på skolen, være ekstra opmærksomme på symptomer 

ved deres børn - også selvom børnene ikke er nære kontakter til den smittede. 

 

 

Hvornår skal mit barn holdes hjemme: 

Alle raske børn må komme i skole. Det er der intet nyt i, men det er klart, at opmærksomheden omkring 

Corona gør, at man i tiden er ekstra forsigtig. Vi går efteråret i møde, og med det følger også en del 

løbenæser. Det er der intet farligt i, og børn med let forkølelse, kan derfor sagtens komme i skole.  

Du skal som forældre holde dit barn hjemme, hvis barnet: 

1. Har symptomer, som giver mistanke om Covid-19 (De typiske symptomer ved begyndende og mild 

sygdom ligner almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med feber, tør 

hoste og træthed. Andre tidlige, men mindre hyppige symptomer, kan bl.a. være hovedpine, 

muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans) 

2. Er testet positiv for Covid-19 

3. Har været nær kontakt til en smittet og endnu ikke er testet*  

4. Desuden skal børn/elever, der er nære kontakter, og som ikke bliver testet, have været hjemme i 7 

dage uden at udvikle symptomer, før de må komme i skole igen. 

*Hvis du som forælder bliver smittet med Covid-19, skal dit barn blive hjemme fra skole og bør testes. Den 

forælder som er smittet, bør opretholde selvisolation i forhold til barnet, så barnet ikke løbende bliver 

udsat for mulig smitte. Såfremt barnet bliver testet negativt, og i denne periode ikke udvikler symptomer 

på Covid-19, kan barnet komme i skole igen. 

 

Sådan håndterer vi det, når dit barn kommer tilbage i skole: 

I takt med, at eventuelle hjemsendte elever og medarbejdere kan påvise negative test, vender hverdagen 

tilbage med almindelig undervisning.  

Det er ingen skam at være blevet smittet med Covid-19. Det kan imidlertid opleves sådan blandt de af vores 

elever, der har været smittet. Tal derfor gerne med jeres børn om, at når eleven/eleverne vender tilbage i 

skole, er alle raske og skal derfor behandles sådan.  

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til situationen, så tøv ikke med at kontakte dit barns 

kontaktpersoner eller skolens ledelse.  



Der skal endnu engang lyde en stor tak til alle jer forældre, som endnu engang udviser stor forståelse for 

den situation, vi står i, og særligt i de tilfælde, hvor vi har været nødt til at sende elever hjem for at blive 

testet.  

  

Med venlig hilsen 

Martin von Undall 

Skoleleder  

 

Mads Rune Jørgensen  

Skolechef 

  


