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Beredskabsplan for COVID-19-smitte på FGU Midtjylland 
 

Symptomer på smitte 
• Hvis en elev eller ansat har symptomer på smitte, skal vedkommende blive hjemme, få foretaget en 

PCR-test hurtigst muligt og meddele kontaktlærer/nærmeste leder øjeblikkeligt, hvis testen er posi-
tiv. 

• Opstår mistanken i løbet af skoledagen, sendes eleven/medarbejderen hjem og retter sig efter 
ovenstående. 

• Ved smitte skal eleven/medarbejderen orientere sig i Sundhedsstyrelsens materialer vedrørende 
forholdsregler (se links nedenfor). 

• Hvis man har symptomer på smitte, skal man melde sig syg efter de almindelige regler. 

Nær kontakt med en smittet 
• Har man været i nær kontakt med en smittet, skal man blive hjemme og lade sig teste. Se hvad du 

skal gøre her. 
 

COVID-19-smitte hos elev eller medarbejder 
• Konstateres der smittede på skolen, skal alle, der har været i kontakt med vedkommende, lade sig 

teste – også i weekenden og på helligdage. 
• Øverste ledelse kontakter Hotline 7020 0233, hvis elev eller medarbejder er smittet med COVID-19 

ift. handlemuligheder for at mindske smitten.  
• Øverste ledelse kontakter kommunale myndigheder, bestyrelsen, KUI, STUK og varetager medie-

kontakten. 

Coronapas som forudsætning for fremmøde 
Elever, medarbejdere og besøgende på skolerne skal kunne fremvise coronapas. 
 
Dit coronapas er gyldigt enten hvis: 

• Du er vaccineret med første stik, og der er gået 14-42 dage siden vaccination eller du er færdigvac-
cineret. 

• Du har haft covid-19 inden for de sidste 14 dage – 8 måneder. 
• Du er testet negativ inden for de seneste 72 timer. 

Selvtest på skolen 
Fra april 2021 tilbyder FGU Midtjylland antigentest (kviktest) ved selvpodning med supervision for elever og 
medarbejdere.  
 
Hvis en elev eller medarbejder testes positiv ved selvtest 

Da hele holdet testes regelmæssigt, og for at begrænse de afledte konsekvenser af isolering/hjemsendelse 
på skoler og uddannelsesinstitutioner på baggrund af falsk positive antigentest, er det sundhedsfagligt hen-
sigtsmæssigt at ændre retningslinjen for opstart af kontaktopsporing og –isolation på bl.a. FGU-institutio-
ner, således: 

https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter


Opdateret 14. juni 2021 

• Hvis der i forbindelse med regelmæssig antigentestscreening findes én positiv antigentest på et 
stamhold, skal eleven eller medarbejderen med den positive antigentest fortsat gå i selvisolation og 
hurtigst muligt få foretaget en opfølgende PCR-test (hvis muligt samme dag og senest den efterføl-
gende dag). Resten af holdet sendes ikke hjem, men afventer svar fra den opfølgende PCR-test. Su-
pervisoren kontakter nærmeste leder, der ringer til coronaopsporingen, som kan sørge for, at ele-
ven/medarbejderen får en tid til PCR-test hurtigt. Telefon 32 32 05 11.  

• Hvis der er mere end én person med en positiv antigentest på et stamhold, starter kontaktopspo-
ringen med det samme. Dette vil sige, at supervisoren kontakter nærmeste leder, der ringer til co-
ronaopsporingen, som vil guide til det videre forløb. Telefon 32 32 05 11.  

 

Undtaget fra testkrav 

Elever/medarbejdere skal ikke testes, hvis de enten: 
• af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19 (kræver lægeer-

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

test for covid-19 (kræver lægeerklæring) 
• har coronapas (se ovenfor). 

Hvor længe skal man være i selvisolation? 
Nedennævnte omhandler retningslinjer for selvisolation, hvornår man fysisk må møde på skolen igen og 
hvor længe man modtager fjernundervisning i stedet for at være på skolen – hvis man har været smittet 
med COVID-19 eller har været udsat for smitte. 

For at passe ekstra godt på hinanden, vælger vi på FGU Midtjylland i visse situationer – ud fra et forsigtig-
hedsprincip – at gennemføre undervisningen som fjernundervisning.   

 
Hvornår må man komme tilbage efter at have været syg med corona? 

Elever og ansatte, som er omfattet testkrav, kan tidligst vende tilbage to uger efter, de blev testet posi-
tive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test. De skal dog samtidig have endt deres sygdoms-
forløb jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, dvs. haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende me-
dicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som 
let hoste eller tab af smags- og lugtesans.  
 
Man er hjemsendt, fordi man har været i nær kontakt med en smittet 

Har man været i nær kontakt med en smittet, vil man blive sendt hjem i selvisolation og til test. Sundheds-
styrelsens retningslinjer for nær kontakt følges. Se her.  

Elever, der er hjemme af ovenstående årsager, og uden at være syg, skal undervises virtuelt for at modtage 
skoleydelse. 

Medarbejdere, der er hjemme af ovenstående årsager eller fordi de har børn hjemme i selvisolation, arbej-
der hjemme, hvis det er muligt, eller bruger ferie eller afspadsering. Dette aftales med nærmeste leder. 

tel:%204532320511
tel:%204532320511
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter
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Kontakt og information 
Kontakt egen læge, hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en 
læge. 

Bestilling af tid til test: www.coronaprover.dk 

Kviktest uden tidsbestilling: Kviktestcentre 

Coronasporing tlf. 32 32 05 11 

Corona hotline tlf. 70 20 02 33 

 

Information fra Sundhedsstyrelsen  
kan findes her.  

 

Retningslinjer for ophold på skolen 

Vask hænder og sprit af hyppigt. 

Du skal ikke længere bruge mundbind eller visir, når du opholder dig på skolerne. 

 
Grej 

• Begræns elevernes tilgang til værktøj og materialer på eget fagtema. Der lånes ikke værktøj mv. hos 
andre. 

• Eleverne skal medbringe egen PC eller den udlånte PC fra FGU Midtjylland. Det er vigtigt, at eleven 
bruger sin egen computer eller den, han/hun har lånt af skolen. De skal ikke dele computer med 
andre. 

• Sprit skolens biler af, når du har kørt i dem. 

 
Rengøring 

• Medarbejdere og elever rengør egen arbejdsplads/bord/stol/værktøj/maskiner ved arbejdstids op-
hør.  
 
 

Elevers fremmøde 

• Elever er omfattet af testkrav/krav om coronapas (se ovenfor). 
• Man skal give besked til sin kontaktlærer, hvis man er hjemme for at vente på testsvar. 
• Elever med kronisk syge i familien - eleven skal gå til egen læge. 
• Elever, som kommer hjem fra ferie skal overholde Udenrigsministeriets rejsevejledning. Der er som 

udgangspunkt krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Du kan læse mere om, hvordan du 
skal forholde dig, når du kommer hjem på coronsamitte.dk og politiets hotline på (+45) 70 20 60 44. 

 

Gæster 

http://www.coronaprover.dk/
https://www.falck.dk/foerstehjaelp/saadan-goer-du/fokus-paa-covid-19/coronatest_privat/#testcentre
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse
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• Gæster er omfattet af testkrav/krav om coronapas (se ovenfor). 
• Rundvisninger foretages af vejlederne. Det er vejlederne, som åbner døre mm. 
• Samarbejdspartnere fra andre myndigheder er velkomne - vejlederne eller ledelsen finder samtale-

rum, der sprittes af ved afslutning af mødet. 
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