
Case: 
Skole – smitte hos 
en lærer/pædagog 

Skolen bliver kontaktet af medarbejderen Karen fredag morgen, da hun, efter 
at have udviklet symptomer på coronavirus onsdag aften, er blevet testet 
torsdag og nu har fået et positivt svar. Karen har sidst været på arbejde 
onsdag eftermiddag.

Identifikation af nære kontakter: Karen kan have smittet 48 timer før symptomerne startede. Det vil 
for en smittet lærer være forskelligt og meget situationsbestemt, hvem der identificeres som nære 
kontakter til pågældende. Hvis Karen har undervist som primær lærer i en klasse de 48 timer før 
symptomer og har været meget i klassen, gået rundt i klassen, delt overflader med klassen osv., så 
hjemsendes klassen som nære kontakter. Har Karen blot undervist 1 eller 2 lektioner i en klasse med 
afstand og god håndhygiejne, identificeres eleverne ikke som nære kontakter. Har hun haft særlig 
nær kontakt med en elev, ex. trøstet, givet en krammer, givet ansigt-til-ansigt vejledning eller lignen-
de, identificeres denne elev som nær kontakt.

Hvis Karen har været sammen med andre elever udenfor sædvanlig klasseundervisning, ex. ved valg-
fag, fælles idræt med nærkontakt eller i SFO, kan disse også identificeres som nære kontakter, hvis 
man har været tæt jf. ovenstående beskrivelse – det samme gælder for andre lærere i klassen. Ved 
fælles idræt vil det være afgørende, om Karen har været tæt med eleverne under udøvelse af fysisk 
aktivitet, har hun været nær med eleverne under fysisk aktivitet (< 2 m v. fysisk aktivitet) er de nære 
kontakter.

Disse familier skal have samme information, som nedenstående information til klassen, dog rettet 
til med, at eleven er nær kontakt, fordi det ex. er trøstet af Karen osv. Ift. kolleger vil man se på, hvem 
eleven har undervist sammen med i klasserne – har Karen ex. en pædagog, som hun er sammen med 
i klassen stort set hele tiden, identificeres hun også som nær kontakt, fordi de deler rummet og over-
fladerne og måske også er på <2 m afstand af og til. 

Man går ikke længere tilbage end 48 timer før hun fik symptomer eller blev testet i anden sammen-
hæng (det, der kom først af symptomer eller test).

Screening af ’andre kontakter’: En screeningstest kan bruges til andre, der ikke kan gå under katego-
rien nære kontakter, men som alligevel kan være udsat for smitte (bruges ikke ved smittede børn). 

Hvis Karen ex. deltog i et møde/delte kontor med kollega tirsdag, hvor man ellers holdt 2 m afstand, 
udførte god håndhygiejne osv., men ex. har siddet sammen i et dårligt ventileret lokale eller delt kon-
tor med kollega hele tirsdag under administrativt arbejde, kan de øvrige mødedeltagere/kollega på 
kontoret identificeres som ’anden kontakt’, der blot skal testes x 1 på dag 4 efter sidste udsættelse for 
smitte (tirsdag i dette tilfælde), men ikke behøver at gå i selvisolation indtil test og mens der ventes 
på testsvar. 

Denne teststrategi må ikke anvendes for at sikre, at en medarbejder, der reelt har vært nær kontakt, 
fortsat kan gå på arbejde. Er man nær kontakt skal man gå i selvisolation og testes x 2.



Teststrategi: Nære kontakter skal testes på dag 4 + 6 efter sidste udsættelse for smitte, altså det tids-
punkt, hvor Karen sidst var sammen med klasser, enkelte elever eller kolleger indenfor de 48 timers 
smitteperiode = dag 0. 

Det vil være forskelligt, hvornår de forskellige klasser, elever og kolleger sidst har været sammen 
med Karen og deres dag 0 = det tidspunkt, hvor de sidst var sammen med Karen. 

Hvad gør man rent praktisk med de nære kontakter? Nære kontakter holdes isoleret i klassen og 
forældrene kontaktes telefonisk og bedes hente eleverne hurtigst muligt. I takt med, at eleverne 
hentes, forlader personalet, der også er identificeret som nære kontakter, skolen. Lærere, der under-
viser i andre klasser, men identificeres som nære kontakter, afbryder undervisningen og går hjem til 
selvisolation. Identificeres andre elever fra andre klasser som nære kontakter, hentes de ud af deres 
klasse og afventer at blive hentet af forældrene afsides, hvor de ikke er i tæt kontakt med andre, ex. 
på kontoret.

Hvornår kan børn og personaler vende tilbage? Karen kan vende tilbage til klassen 48 timer efter 
sidste symptom (eller efter 7 fulde dage hjemme siden test, hvis hun var testet uden symptomer), dvs. 
i denne case tidligst fredag ugen efter, da Karen blev testet om torsdagen. De øvrige elever og kolleger 
kan vende tilbage efter 2. negative test eller efter 7 dage hjemme, hvis forældrene ikke ønsker at lade 
eleven teste.

Information til forældrene: I første omgang gives kort mundtlig information om smitte og at eleverne 
er identificeret som nær kontakt, der skal gå i selvisolation og bestille test. Derefter kan suppleres 
med følgende skriftlige information til forældrene til de berørte børn: 
Ex. Vi har i dag fået besked om, at en medarbejder (forældrene skal samtykke til, at I må skrive, hvem 
medarbejderen er) er testet positiv for Covid-19. Da pågældende har været i klassen i de 48 timer for-
ud for symptomer/test (ret til, hvad der gælder i denne situation), kan andre elever og lærere have væ-
ret udsat for smitte og identificeres som nære kontakter. Nære kontakter skal gå i selvisolation mhp. 
at bryde evt. smittekæde og lade sig teste 2 gange. Som nær kontakt skal man først testes på dag 4 
+ 6 fra sidste gang, man blev udsat for smitte. Smittede lærer var sidst i klassen XX og derfor skal 
jeres børn testes hhv. XX og XX. I skal bestille test via. coronaprover.dk, men skal forinden kontakte 
nedenstående hotline, hvor I får et ID-nummer, som skal bruges til bestilling på coronaprover.dk, så I 
kan få test på de korrekte tidspunkter. Det er naturligvis frivilligt, om man vil lade sit barn teste, men 
i et smitteopsporingsperspektiv og med det formål at bremse yderligere smitte, vil vi opfordre til, at 
alle elever bliver testet. Elever og lærere, der er hjemsendte som nære kontakter, kan vende tilbage 
efter 2. negative test. Ønsker man ikke at lade sit barn teste, skal det blive hjemme 7 døgn efter sidste 
udsættelse for smitte og kan tidligst vende tilbage på 8. dagen (i denne case = torsdag ugen efter), 
medmindre barnet udvikler symptomer undervejs og da skal blive hjemme indtil 48 timer efter sidste 
symptom. I skal ikke bestille test til jer selv eller søskende, da I ikke er nær kontakt til den smittede 
lærer, først hvis jeres eget barn bliver testet positiv, skal I gå i selvisolation og lade jer teste.

Nære kontakter skal gøre følgende:
1. Ring til coronaopsporing 32 32 05 11 for at få henvisning til de to tests. 
2. Herefter går du ind på coronaprover.dk og bestiller tid til de to test.

Medsend følgende link om selvisolation og at være nær kontakt:
https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/selvisolation-og-isolati-
onsophold

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Naer-kontakt-pjece-kort.
ashx?la=da&hash=BBEA5D01687175487DCBC74F6FD1105B9C10C517 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-
der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_



Til forældrene på samme klassetrin, kan man – for ikke at skabe unødig bekymring og uro – give 
følgende besked, som kan rettes til efter den gældende situation: 
”Kære forælder i XXX. Vi har i dag fået besked om, at en lærer er testet positiv for Covid-19. I den situ-
ation identificeres de nære kontakter til eleven, der efterfølgende skal isoleres testes og i en klasse, 
hvor man ikke kan overholde den generelle anbefaling for afstand, er det hele klassen, der hjemsen-
des. Derudover kan det være andre elever, som pågældende har været sammen med i valgfag, idræt, 
SFO mv. Situationen er drøftet med corona-hotline og dit barn har ikke været udsat for smitte og skal 
derfor ikke testes. Du skal som forælder blot, og som altid, være opmærksom på, om dit barn udvikler 
symptomer og i så fald lade teste hurtigst muligt”.

Administrative tiltag af skoleleder: 
• Kontakte corona-hotline for børn og skole ved tvivl/spørgsmål, Sundhedsfaglig rådgiver Tanja Koch, 

9116 8299 (hverdage kl. 8-12.30), tanja.koch@randers.dk
• Informere forældre og lærere i klassen, evt. andre forældre på årgangen/fra SFO.
• Sende mail til D-krisestab med information om smittetilfældet, kort beskrivelse af situationen samt 

tiltag – sætte sundhedsfaglig rådgiver på Corona-hotline Tanja Koch, tanja.koch@randers.dk på CC.
• Sende mail til TRnord@stps.dk (Styrelsen for Patientsikkerhed), som er kopi af mail til krisestab + 

oplysninger på smittede (navn, adresse, telefonnummer).
• Opfølgning med forældrene og øvrigt personale, der er nære kontakter – bede dem melde testre-

sultatet ind, når det foreligger.


