Langsø Friskole d. 4. januar 2022

Kære alle forældre og elever
Hermed info om Antigenselvtest:
På baggrund af den udvidede målgruppe for screeningstest (alle elever fra 1.klasse og
opefter samt alle ansatte) på grundskoleområdet, omlægges teststrategien.
(Vi afventer besked fra Viborg Kommune om vi må tilbyde selvtest til eleverne på 0. årgang)

Alle elever fra 1. kl. og opefter – herunder også vaccinerede og tidligere smittede –
omfattes fra den 5. januar 2022 også af opfordringen til at lade sig screeningsteste to
gange ugentligt.
Fra den 5. januar vil de 2 ugentlige screeningstest bliver dækket ved udlevering af
selvtestkit til både elever og medarbejdere. Eleverne må gerne få selvtestene med hjem
og udleveringen kræver ingen samtykke fra forældrene.
Udlevering af selvtest:
Alle elever vil få udleveret 2 stk. antigenselvtestkits i morgen onsdag d. 5. januar, og
fremover hver mandag formiddag.
Vi anbefaler at man benytter sig af dette tilbud og tager en selvtest torsdag morgen, og
igen mandag morgen.
Selvtesten tages med hjem, og foretages derhjemme, vi anbefaler at forældrene sidder
sammen med eleverne og guider eleverne ved testen.
Når I anvender testen, skal I gøre følgende:
• Læs brugsanvisningen grundigt før testen foretages.
• Følg vejledningen i brugsanvisningen, der medfølger testkittet.
• Foretag testen i rolige omgivelser
Ved positive tilfælde er proceduren den samme som ved screeningstest på skolen –
bortset fra, at eleven allerede vil være hjemme.
Smitteopsporing efter selvtest:
HVIS I får en positiv selvtest, skal I starte med at kontakte undertegnede, og ellers er
retningslinjerne følgende:
Hvis dit barn får et positivt svar på en selvtest, skal barnet blive hjemme fra skole og få
foretaget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt.
Anbefaling om test hvis dit barn har været tæt på en smittet:
Elever, der har været tæt på en smittet, fx en ven eller klassekammerat, anbefales at blive
testet med en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og igen på 4. dagen efter sidste
kontakt til den smittede. Elever, der har været tæt på en smittet uden for hjemmet, skal
ikke gå i selvisolation.
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Coronapas:
Bemærk at selvtest ikke giver gyldigt Coronapas.
Kvik Test på skolen: kviktestteamet fra kommunen vil derfor kun være til rådighed hvis en
medarbejder eller elev på skolen bliver testet positiv, I vil blive kontaktet af undertegnet
hvis det sker.

"Tilmelding" til udlevering af selvtest: for at få et overblik over hvor mange
selvtestkit jeg skal have på lager, har jeg brug for at høre fra jer,
hurtigst muligt, hvis I IKKE vil benytte jer af dette tilbud,
og i stedet ønsker at få de 2 anbefalede
ugentlige test til eleverne i et af kommunens podecentere.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se evt. Kontornyt -Jul 2021 for mere info om retningslinjerne for opstart d. 5. januar
https://langsoefriskole.dk/uf/70000_79999/72888/f7153f22014434ff47526dc78d6349ba.pdf

HUSK: Fra 5. januar skal aflevering og afhentning af elever foregå udendørs, så forældre
ikke kommer indenfor på skolen, SFO'en, klub.
Lærerne vil være klar udenfor skolen d. 5. jan. Kl. 8.20, til at tage imod elever og evt.
beskeder.
Eleverne skal vaske hænder når de kommer ind på skolen om morgenen. - I skal så vidt
muligt kun komme 1 person og aflevere/hente jeres børn.
December har også været præget af Corona og nødpasning/undervisning, men alting gik
alligevel, og DET BLIVER GODT IGEN 😊
Så nu giver vi det en skalle igen, husker at holde afstand, vaske hænder og passe på
hinanden.
Stor TAK til jer forældre der har været supergode til at støtte op om alle de
hensyn/retningslinjer vi skal overholde i denne ”Coronatid”.
Der har været en del at holde styr på, for at få det hele til at køre på trods af alt bøvlet,
TAK for tålmodigheden. 😊
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