Kære forældre
I forbindelse med den gradvise genåbning af skoler opfordres alle elever, der er fyldt 12 år, til at blive testet for
COVID-19 to gange ugentligt, hvis de møder fysisk frem på skolen. Testindsatsen på skolerne er med til at sikre, at
elevernes skolegang foregår under så sundhedsfaglige trygge rammer som muligt.
Om COVID-19-testen
Testen, som anvendes, er den mildere testtype, hvor en vatpind i forbindelse med test føres 2-4 cm. op i næsen.
Testningen vil ske på skolen af uddannede podere. På hver skole vil der blive tilknyttet et fast testteam, således at det
bliver kendte podere for både elever og medarbejdere. Testen kan bruges, hvis man ikke har symptomer eller er nær
kontakt til en smittet.
Risici ved næsepodning kan 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 forældrene og kommunens Sundhedsteam. Eleven
hentes diskret ud af klassen, indtil I kan hente jeres barn på skolen. Kommunen sørger for, at Styrelsen for
Patientsikkerhed informeres med henblik på smitteopsporing.
Samtykke til test
Vedr. elever mellem 12 og 14 år: Det kræver samtykke fra en forælder eller værge, hvis et barn under 15 år skal testes
af kommunen for COVID-19. Hvis du er forælder til et barn på 12 – 14 år, vil dit barn i dag have fået en
samtykkeerklæring med hjem. Samtykket gælder indtil den 1. juli 2021 og kan til enhver tid trækkes tilbage ved at I
henvender jer til skolen. Det er kun børn, hvor forældrene har afgivet samtykke, der kan blive testet.
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.
Første gang med test af elever bliver i morgen torsdag på Klim Friskole, så hvis I ønsker jeres barn testet torsdag, skal
samtykke være udfyldt inden torsdag morgen.
Vedr. elever på 15 år og derover: Ved testning af elever, der er fyldt 15 år, kræves der ikke samtykke fra forældrene.
Men jeg opfordrer til, at man som forælder taler med sit barn om testningen. Hvis en elev er over 15 år, vil forældre
således ikke blive bedt om at afgive samtykke, da jeres barn ifølge loven vurderes som værende tilstrækkeligt moden til
selv at kunne afgive et samtykke. Dette sker ved, at eleven selv vælger at møde op og lade sig teste.
Når eleven møder op til test, skal eleven huske:
at man skal være iført mundbind, når man ankommer til teststedet. Mundbind
udleveres på skolen.
at man skal medbringe ID i form af sundhedskort.
Test i uger med hjemmeundervisning
Anbefalingen om at blive testet to gange om ugen gælder også i de uger, hvor eleverne undervises hjemme. Her må
eleverne dog ikke møde op på skolerne og skal derfor i stedet benytte sig af det eksisterende test-setup, der findes uden
for institutionerne, fx i regi af TestCenter Danmark.
Hvis du vil vide mere
På uvm.dk/corona er der samlet spørgsmål og svar om alt fra test, fravær og trivsel på Børne- og
Undervisningsministeriets område. Informationerne opdateres løbende, og du kan se, hvornår de enkelte svar er
opdateret.
Læs mere om genåbningen på uvm.dk/genåbning.
I det vedhæftede dokument ”Oplysningspligt i forhold til test” kan du læse mere om, hvordan Jammerbugt Kommune
behandler dit eller dit barns personoplysninger.
Vi glæder os alle meget til at kunne byde vores elever i 9. klasse velkommen
tilbage og vi håber, at alle vil tage tilbuddet om de frivillige test.
Venlig hilsen
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