Til forældre med børn
i folkeskolen og på friog privatskoler
4. januar 2022

Snart vender eleverne tilbage til fysisk skolegang, når skolerne den 5. januar 2022 igen slår
dørene op. Kommuner, skoler og personale har gjort en stor indsats for at håndtere COVID-19situationen, så både elever og ansatte kan vende tilbage til en tryg hverdag på skolen.
Det er det bedste for jeres børns trivsel og læring, at så meget undervisning som muligt foregår
fysisk i skolen. Derfor vil vi hellere åbne skolerne med lidt flere retningslinjer og anbefalinger
end at lade dem blive undervist hjemmefra i længere tid. Når skolerne genåbner, bliver det derfor
med en række retningslinjer og anbefalinger. Vi håber, at I forældre sammen med jeres børn og i
samarbejde med skolen vil følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. For når smitten er høj,
er det vores fælles indsats, der gør genåbningen mulig.
I det følgende er de mest centrale opfordringer, anbefalinger og retningslinjer, som vi beder jer
følge og bakke op om, samlet.
Opfordring til vaccination af børn og unge mod COVID-19
Også blandt skolebørn har smitten i perioder desværre spredt sig hurtigt. Derfor opfordrer vi jer
på det kraftigste til at lade jeres børn fra 5 år og op vaccinere. Heldigvis er I mange, der allerede
har taget imod tilbuddet om vaccination og ladet jeres børn vaccinere. Der skal lyde en stor tak til
jer. Det er et vigtigt skridt på vejen mod at give jeres børn og jer selv en mere normal hverdag og
ikke mindst at nedbringe smitten og bremse smittekæderne.
I kan finde information og svar på de spørgsmål, der rejser sig, når man som forælder skal beslutte,
om ens barn skal vaccineres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Find information til forældre om vaccination af 5-11-årige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Find information til forældre om vaccination af 12-15-årige på Sunhedsstyrelsens hjemmeside
Få overblik over vaccinationssteder på coronasmitte.dk
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Anbefaling om to ugentlige tests
Fra den 5. januar 2022 opfordres alle elever fra og med 1. klasse i grundskolen til at lade sig teste
to gange om ugen. Opfordringen gælder også elever, der er vaccinerede eller er tidligere smittede, og gælder i hele landet.
Læs mere om opfordringen til test på grundskoleområdet på uvm.dk
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.
Hvis dit barn har haft COVID-19 inden for de seneste 12 uger (fra datoen for positiv test) anbefales det ikke at blive testet, medmindre barnet har symptomer.
Mulighed for test og selvtest
Kommunerne stiller lokal testkapacitet til rådighed enten på eller i umiddelbar nærhed af skoler
på grundskoleområdet, inkl. fri- og privatskoler.
Fra den 5. januar 2022 udvides den nuværende testkapacitet samtidig på skolerne, så der ud over
den nuværende testkapacitet bliver mulighed for gratis selvtest til alle elever. Selvtestene kan
foretages derhjemme og kan bruges til de to ugentlige screeningstests og 0. dagstest. Det giver
bedre mulighed for at blive testet og dermed større mulighed for at kontrollere smitteudviklingen. Vi vil derfor opfordre til, at I holder øje med Aula, hvor I vil få besked om udleveringen af
selvtest.
Se kort over nærmeste COVID-19-testcenter på coronasmitte.dk
Læs om opsporing og håndtering af nære kontakter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Sammen med de ovenstående anbefalinger opfordrer vi jer og jeres børn til at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om at forebygge smittespredning. Det gælder blandt andet god
hygiejne og at blive hjemme, hvis man er syg eller har symptomer på sygdom.
Læs pjece med fakta og råd til forældre om god hygiejne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Læs pjece om forebyggelse af smittespredning med COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Retningslinjer for organisering af undervisningen og andre aktiviteter
Når eleverne den 5. januar 2022 vender fysisk tilbage til skolerne anbefales folkeskoler og friog privatskoler desuden at iværksætte en række smitteforebyggende tiltag, der vil betyde, at
skoledagen bliver en smule anderledes:
• Opfordring til at undervisning foregår i stamklasser.
• Opfordring til at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er
i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
• Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.
• Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdage og fælles morgenmad
bør holdes inden for stamklassen.
• Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen
omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.
• Ansatte på folkeskoler og fri- og privatskoler gives ret til at bære visir. Forældre og andre
besøgende skal anvende mundbind eller visir indendørs på skolen, herunder fx i forbindelse
med aflevering og afhentning.
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Den øgede tilslutning til vaccination af børn og unge og den fortsatte store indsats med at støtte
op om de smitteforebyggende tiltag fra både skoler, forældre og elever betyder forhåbentlig, at
vi undgår flere nedlukninger.
Vi har i hvert fald stor tiltro til, at det er i fællesskab, vi kan sikre de bedste rammer for genåbningen og en tryg hverdag for jeres børn, når de igen møder fysisk op i skolen.
Med venlig hilsen
Pernille Rosenkrantz-Theil
Børne- og Undervisningsminister
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KL’s Børne- og Undervisningsudvalg
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