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Håndtering af smittetilfælde i relation til skole/dagtilbud
Jammerbugt Kommunes Sundhedsteam
Jammerbugt Kommunes Sundhedsteam står for smitteopsporingsarbejdet i kommunale og private
dagtilbud, grundskoler og efterskoler.
Sundhedsteamet består af leder af sundhedsplejen Diane Aarestrup (tlf.: 41912491), leder af sygeplejen
Jette Simonsen (tlf.: 41912304) og lægekonsulent Bettina S. Nedergaard (tlf.: 41911923). Udover
Sundhedsteamet kan konst. Skole- og Dagtilbudschef Helle Nørgaard Pedersen ((tlf.: 2263 2521) eller
Sundheds- og Seniorchef Henrik Sprøgel (tlf.: 4191 2201) kontaktes.
Udenfor normal arbejdstid (aftener og weekender) har sundhedsteamet en vagtordning for
skole/dagtilbud, plejecentre og institutioner. Vagtplanen opdateres løbende og kan ses via følgende link:
https://www.jammerbugt.dk/kommunen/coronavirus/hvad-betyder-det-for-dig/

Håndtering af medarbejdere og børn/elever med symptomer på COVID-19
Hvis et barn/en medarbejder har symptomer, som giver mistanke om COVID-19, bør barnets
forældre/medarbejderen ringe til egen læge med henblik på vurdering og evt. henvisning til test. Ved milde
symptomer behøver man ikke kontakte lægen for at blive henvist til test (med mindre barnet er under to
år). Har man kun milde symptomer, kan man bestille test på www.coronaprover.dk.
Har barnet/medarbejderen moderate til svære symptomer på COVID-19, skal man kontakte egen læge for
at blive henvist til test.
Hvis barnet/medarbejderen har symptomer på COVID-19, skal denne blive hjemme, indtil der foreligger et
negativt testresultat eller til 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.
Symptomerne på COVID-19 er typisk:
•
•
•
•
•
•

Tør hoste
Ondt i halsen
Feber
Hovedpine
Vejrtrækningsbesvær
Muskelsmerter

Ved personer med symptomer på anden sygdom følges på både dagtilbud, grundskole- samt
efterskoleområdet de almindelige retningslinjer, jf. Sundhedsstyrelsens: Smitsomme sygdomme hos børn
og unge (https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge)”

Fremgangsmåde ved smittetilfælde
Ledelsen i dagtilbud og i de forskellige undervisningsinstitutioner vil som udgangspunkt blive orienteret om
smittetilfælde hos børn, elever eller medarbejdere af forældre, eleverne eller medarbejderne selv.
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Sundhedsteamet får ikke automatisk besked om smittetilfælde i kommunen. Derfor er det den enkelte
skole/dagtilbud, der skal kontakte Sundhedsteamet, når en medarbejder eller et barn/en elev får påvist
smitte med COVID-19.
Fremgangsmåden ved smittetilfælde er:
1. Medarbejder eller forælder til barn/elev kontakter skole- eller dagtilbudslederen med besked om,
at medarbejder eller barn/elev har fået påvist smitte med COVID-19.
2. Skole-/dagtilbudsleder indrapporterer smittetilfældet til Sundhedsteamet, som går i gang med
smitteopsporingsarbejdet.
3. I samarbejde med skolen/dagtilbuddet og den smittede person (og evt. forældrene) definerer
Sundhedsteamet nærkontakter, ligesom børn/elever/medarbejdere sendes i screeningssporet.
4. Børn/elever, der skal testes (enten som nærkontakter eller i screeningssporet), isoleres og sendes
straks hjem, hvis de befinder sig i institutionen/skolen. Inden hjemsendelsen kontakter
skolen/institutionen i den forbindelse forældrene uanset børnenes alder.
5. Skolen/institutionen laver en elevliste med forældres telefonnummer og navne til Sundhedsteamet
6. Skolen/institutionens ledelse informerer Ejendomscenteret om iværksættelse af ekstra rengøring
ifm. smittetilfældet (skemaet er vedhæftet og sendes til Pia Kirkegaard (pkd@jammerbugt.dk)).
7. Skolen ringer til forældrene til screeningsbørnene (se evt. samtalevejledning nedenunder), og
Sundhedsteamet ringer til forældrene til børn, der er defineret som nærkontakter.
8. Sundhedsteamet udarbejder skriftlig information til nærkontakter, screeningsbørn samt
information til AULA/Famly. Informationerne sendes ud via skolen/dagtilbuddets ledelse.
9. Børn/elever/medarbejdere, der er sendt til test, skal blive hjemme i selvisolation, indtil der
foreligger et negativt testresultat på første test (nærkontakter skal under alle omstændigheder
også gennemføre anden test). Udvikler man symptomer på COVID-19, kan man vende tilbage til
skolen/institutionen 48 timer efter, symptomerne er ophørt.
10. For grundskoler: Skolens ledelsen indsender begrundelse for nødundervisning i en formular til
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, ligesom begrundelsen offentliggøres på skolens
hjemmesiden. Dette skal dog kun ske, hvis der er iværksat nødundervisning, fordi hele hold eller
klasser er hjemsendt i forlængelse af smitteopsporingsarbejdet (se mere på side 5 i dokumentet).
11. Sundhedsteamet skal informeres om resultaterne af hjemsendte børn/elever/medarbejders
COVID-19-tests. Testsvarene skal bruges i arbejdet med inddæmningen af smitten.
Der henvises desuden til Sundhedsstyrelsens vejledning ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i
dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser” (https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-omforholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge)

Samtalevejledninger ved smittetilfælde
På de følgende to sider finder man samtalevejledninger til samtaler med hhv.
•

medarbejdere, der enten er opsporet som nærkontakter eller som skal sendes i screeningssporet. I
denne samtalevejledning finder man også en definition af, hvem der er nære kontakter.
Definitionen kan bruges til i samarbejde med medarbejderen at afgøre, om medarbejderen er
nærkontakt eller kan nøjes med at skulle screenes.

•

forældre til børn, der sendes i screeningssporet.
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Samtalevejledning – samtale med medarbejder
Nedenstående er en definition af, hvad der skal til, for at man bliver betegnet som nærkontakt.
Definitionen kan du bruge, når dine medarbejdere skal vurdere, om de er nærkontakter. Børn, der er
nærkontakter, tager Sundhedsteamet kontakt til.

Definition af nære kontakter
•

Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus.

•

Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx
hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus.

•

Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med
en, der har fået påvist ny coronavirus.

•

Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der har fået påvist
ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
o Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
o Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
o Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning.
Kilde: https://www.sst.dk/Smitteopsporing-af-naere-kontakter

Hvis man er nærkontakt til en person smittet med COVID-19, skal man – hvis man ikke har symptomer eller
kun har milde symptomer – bestille test på www.coronaprover.dk. Her skal man booke test som
”nærkontakt uden symptomer”. Har man moderate til svære symptomer på COVID-19, skal man kontakte
egen læge. Man skal testes to gange:
1. test: Book tid til første test tidligst 4 dage efter, at man sidst var i nær kontakt med den smittede.
2. test: Book tid til anden test 2 dage efter den første test.
Hvis der er gået mere end 6 dage efter, at man sidst var i nær kontakt med den smittede, skal man
ikke have to tests og behøver kun at booke tid til første test.
Hvis man ikke er nærkontakt, skal man screenes (hvis man har været sammen med en COVID-19-smittet
elev/medarbejder). Hvis man er kommet i screeningssporet, skal man kun testes 1 gang og hurtigst muligt.
Man skal bestille tid via www.coronaprover.dk. NB: Sundhedsstyrelsen godtager ikke private test.
Alle (både nærkontakter og dem, der skal screenes) skal blive hjemme, til de har fået første negative
testsvar.
Når den enkelte medarbejder har fået testresultatet af sin COVID-19-test, er det vigtigt, at Sundhedsteamet
får besked. Sundhedsteamet skal bruge testresultatet i deres arbejde med at inddæmme smitten.
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Hvis medarbejderens testresultat er positivt for coronavirus, skal medarbejderen ringe til enten Diane
Aarestrup på tlf. 41912491, til Jette Simonsen på tlf. 41912304 eller til Bettina Nedergaard på tlf. 41911923.
Alle er en del af Sundhedsteamet.
Hvis medarbejderens testresultat er negativt for coronavirus, skal medarbejderen sende en mail til
Jammerbugt Kommunes Sundhedsteam på testsvar@jammerbugt.dk. Husk at skrive fulde navn og
skole/institution samt resultatet af COVID-19-testen.
Hvis man har brug for yderligere råd og vejledning i forbindelse med COVID-19, er man velkommen til at
ringe til Sundhedsteamet.

Samtalevejledning – samtale med forældre
Til orientering: Sundhedsteamet tager kontakt til forældre til de børn, som betragtes som nærkontakter.

Info til samtale med forældre til de børn/elever, der skal screenes
Barnet/eleven skal screenes for COVID-19-smitte, fordi en medarbejder, som har undervist eleven, eller en
klasse-/holdkammerat er blevet testet positiv for coronavirus. Barnet/eleven har ikke været i nærkontakt
med den COVID-19-smittede, men har haft undervisning / været sammen med eleven/medarbejderen, og
derfor skal barnet/eleven screenes.
Hvis man er kommet i screeningssporet, skal man kun testes 1 gang (modsat to test, hvis man er
nærkontakt). Børnene skal testes hurtigst muligt, og man skal bestille tid via www.coronaprover.dk. NB:
Sundhedsstyrelsen godkender ikke private test.

Alle (både nærkontakter og dem, der skal screenes) skal blive hjemme, til de har fået første negative
testsvar.
Når forældrene har fået testresultatet af deres barns COVID-19-test, er det vigtigt, at Sundhedsteamet får
besked. Sundhedsteamet skal bruge testresultatet i deres arbejde med at inddæmme smitten.
Fordi Sundhedsteamet får rigtig mange tilbagemeldinger, har vi lavet en ny procedure:
Hvis barnets testresultat er positivt for coronavirus, skal forældrene ringe til enten Diane Aarestrup på tlf.
41912491, til Jette Simonsen på tlf. 41912304 eller til Bettina Nedergaard på tlf. 41911923. Alle er en del af
Sundhedsteamet.
Hvis barnets testresultat er negativt for coronavirus, skal forældrene sende en mail til Jammerbugt
Kommunes Sundhedsteam på testsvar@jammerbugt.dk. Husk at skrive fulde navn, klasse/stue og
skole/institution samt resultatet af COVID-19-testen.
Hvis man har brug for yderligere råd og vejledning i forbindelse med COVID-19, er man velkommen til at
ringe til Sundhedsteamet.
Info om tilbagemelding kommer også som en besked på AULA til de berørte børn/forældre.
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Nødundervisning af hjemsendte elever/klasser
Fra UVM’s retningslinjer:
”Hvilke undervisningsmæssige forpligtelser gælder der for elever, der hjemsendes på grund af smitte
med eller mistanke om COVID-19? [25/8 kl. 11:45]
Hvis en eller flere elever er hjemsendt fra skolen i en kortere periode på grund af mistanke om smitte med
COVID-19, skal skolen iværksætte nødundervisning. Det gælder både, hvis der er tale om enkelte elever, og
hvis det er en hel klasse, årgang eller skole, der er hjemsendt. Hvis det er en enkelt eller få elever, der skal
modtage nødundervisning, kan skolen for eksempel give eleven hjemmeopgaver efter anvisning fra
underviseren, eller eleven kan, hvis det er teknisk muligt, videoopkobles til den undervisning, der foregår
på skolen og følge med hjemmefra.
Nødundervisningen skal kun begrundes i en formular, der sendes ind til Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmesiden, hvis der er iværksat nødundervisning for hele hold eller
klasser.
Hvis en elev er konstateret smittet med COVID-19, skal skolen alene give nødundervisning, hvis elevens
tilstand tillader det.

Hvem kan beslutte, at en skole sender en række elever eller klasser hjem eller lukker hele skolen ned for
fysisk undervisning på grund af smittetilfælde? [25/8 kl. 11:45]
[…]
Hvis en kommunalbestyrelse eller den ansvarlige bestyrelse for skolen er nødt til at sende hele klasser
hjem, skal kommunen eller bestyrelsen udarbejde en begrundelse for overgangen til nødundervisning, der
skal offentliggøres på skolens hjemmeside og sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på "Formular
for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger
på styrelsens hjemmeside. Skoler er fritaget fra dette, hvis nødundervisningen alene iværksættes for en
eller flere enkelte elever, som ikke omfatter hele klasser.
Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning:
https://www.stukuvm.dk/aktuelt/formularer-om-noedundervisning

Kilde: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
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