Vordingborg den 27. april 2021

Kære forældre
Vordingborg kommune tilbyder nu alle elever test for Covid 2, to gange ugentligt på vores skole for
elever over 12 år. Det er en anbefaling fra regeringens side og et tilbud, og man kan tilmelde sit
barn nu eller senere, ligesom man også kan trække sin samtykkeerklæring tilbage igen, hvis man
ønsker det.
Testen
Podere fra kommunen kommer hver tirsdag og fredag eftermiddag 13:00-15:00 på skolen, hvor
eleverne kan blive testet. Der er også en lærer til stede fra skolen.
Vi har planlagt det sådan for at undgå, at testningen kommer til at gribe ind i selve skoledagen.
I forbindelse med testen skal eleverne skal bære mundbind, som skolen udleverer ved indgangen.
Desuden skal vi samtidig informere om, at der kan være komplikationer ved testen, som f.eks.
næseblødning.
Samtykkeerklæring
Med dette brev er der vedlagt en samtykkeerklæring. Det er for elever mellem 12 til 14 år, som
forældrene skal udfylde og underskrive. Elever på 15 år og over behøver ikke forældrenes
samtykke og skal derfor ikke aflevere denne seddel.
Oplysningerne fra tests indrapporteres til Styrelsen for Patientsikkerhed til brug for blandt andet
den videre smitteopsporing. Testsvaret optræder desuden derfor i ens coronapas.
Journalark
Sidste side i dette brev er selve test dokumentationen, hvor de grønne felter ¤ skal udfyldes. Den
skal udfyldes for alle, som skal testes.

Hvis man ønsker, at ens barn skal testes på skolen, skal man udfylde de to
vedlagte sider og aflevere til klasselæreren.
Elever på 15 og over, som vil testes, skal udfylde og aflevere side 4 til
klasselæreren
Hvis der kommer et positivt testsvar, informerer vi straks den elevs forældre. Der er derefter en
procedure om opfølgende tests osv., som vi informerer om. Den elevs klasse sendes ikke hjem
som nærkontakter, fordi der en vis procentdel falske positive testsvar ved denne type tests.
Hvis I har spørgsmål, kan I sende disse til skolens kontor: kontoret@steinerskolen.dk

Med venlig hilsen
Stine Torp-Brixvold og Lone Blichert
For Lærerkollegiet

Samtykke til COVID-test af elever under 15 år, april 2021

I forbindelse med genåbningen af skoler i foråret 2021 opfordres alle elever, der er fyldt 12 år til at
blive testet for COVID-19 to gange ugentligt, når de møder fysisk frem på skolen.
Det kræver samtykke fra en forælder eller værge, hvis et barn under 15 år skal testes af
kommunen for COVID-19.
Ved at underskrive denne erklæring giver jeg ……………………………………………… mit samtykke til, at
………………………………………….………………..bliver COVID-19-testet.
Samtykket gælder indtil den 1. juli 2021.
Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at henvende sig til skolen.
Om COVID-19-testen
Testene, som anvendes, er enten en såkaldt næseborstest, der i forbindelse med test skal føres 24 cm. op i næsen.
Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten.
Der vil blive foretaget test to gange om ugen, tirsdag og fredag 13:00-15:00
Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer test end ovenstående, vil alle
forældre/værger blive skriftligt informeret om dette.

----------------------------------Forælder/værges underskrift

Journal ark UDFYLD DE GRØNNE FELTER
¤Navn på elev

¤CPR-nummer

¤Telefonnummer

Testtype

Nasal podning, antigentest

Dato for test
Tidspunkt for test

Journalarket forudsætter samtykkeerklæringen for elever på 12-14 år, som forældrene har underskrevet.

Navn og titel på poder
Skolens navn, og adresse

Rudolf Steinerskolen i Vordingborg

Komplikationer (fx næseblod)

NEJ: 
JA, hvilke:

Resultat af test

NEGATIV



POSITIV 
Positiv resultat indberettet til
Statens Serum Institut
Den testede er informeret om svaret
Ved positiv test er der udleveret info
til den testede

NEJ 


NEJ 
JA 
NEJ 
JA 
JA

