Kære forældre,
Børne- og Undervisningsministeriet har netop udsendt nye retningslinjer for grundskolen. De nye
retningslinjer betyder, at den nuværende testindsats på skolerne udvides, således at opfordringen til at
blive testet én gang om ugen kommer til at omfatte elever fra og med 1. klasse.
Opfordringen til den ugentlige test gælder ikke for elever, der går i 0. klasse, er tidligere smittet, er
vaccineret eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.
Der arbejdes på højtryk for at omstille den nuværende organisering, så Jammerbugt Kommunes
testapparat på skolerne hurtigst muligt kan imødekomme opfordringen igennem en udvidet testning i
skoletiden. Vi forventer, at den udvidede testindsats på skolerne træder i kraft fra næste uge (uge 49).
Samtykke til test
Forældre til elever i aldersgruppen 9 – 15 år har givet samtykke til test indtil den 31/12 – 2021. Denne skal
fornyes med henblik på en fortsættelse af testindsatsen – både den ugentlige test og test i forbindelse med,
at man bliver opsporet som nærkontakt til en smittet person i skoleregi.
Forældre til børn i aldersgruppen 1. klasse - 8 år vil blive bedt om at forlænge samtykke til test i forbindelse
med, at man bliver opsporet som nærkontakt til en smittet person i skoleregi, ligesom de for første gang vil
modtage en anmodning om samtykke til én ugentlig test.
For begge elevgrupper gælder, at samtykket gives til 1. maj 2022 med mulighed for, at man til enhver tid
kan trække sit samtykke tilbage.
Vedhæftet dette nyhedsbrev er der et dokument, I kan printe ud og udfylde, hvis I vil give samtykke til, at
jeres barn bliver testet på skolen en gang om ugen.
Et samtykke er en tilkendegivelse om, at barnet må blive testet og ikke et skal. Det betyder, at alle testene
er frivillige, og ingen vil blive testet mod deres vilje uanset alder.
En person, der er fyldt 15 år, kan selv give sit samtykke til frivilligt at deltage i en sådan test. Dette gøres
ved fremmøde.
Elever, der ikke har samtykke, vil ikke blive testet, da test på skolen er frivilligt.
I det vedhæftede dokument ”Oplysningspligt for elever” kan du læse mere om, hvordan Jammerbugt
Kommune behandler dit barns personoplysninger.
Om COVID-19-testen
Testen, som anvendes, er en såkaldt næseborstest, der i forbindelse med test skal føres ca. 2 cm op i
næsen. Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten. I meget sjældne
tilfælde kan bivirkninger ved næsepodning være næseblod eller svimmelhed. Hurtigtesten viser, om man
har coronavirus i kroppen her og nu. Man får typisk svar inden for 15-20 minutter.
Er testen positiv, kontakter skolens ledelse eller sekretær straks jer forældre og kommunens
Sundhedsteam. Testresultatet skal derefter bekræftes ved en PCR-test. Kommunen sørger for, at Styrelsen
for Patientsikkerhed informeres med henblik på smitteopsporing, hvis også PCR-testen er positiv for smitte
med coronavirus.
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