
 
Kære alle 
 
Hermed friskolens nyhedsbrev uge 45 
 
Vi fik i torsdags besked om, at en af vores elever er testet positiv med Covid-19. 
Eleven var i skole i mandags men har været hjemme resten af ugen. De nære kontakter 
er orienteret. Testteamet var som planlagt forbi i torsdags og der blev ikke fundet 
andre positive test hos de elever, der bliver testet. Jeg sætter lige nedenstående ind i 
nyhedsbrevet igen (se evt. mere i nyhedsbrev fra uge 41). Venligst orienter jer.  
 
Smitten spreder sig i Danmark. Vi har på friskolen indtil nu været heldige at undgå 
større smitteudbrud. Fortsæt endelig med hyppige test og den gode hygiejne. Og vær 
opmærksom på symptomer. De kan være vage hos børn. Vi undgår ikke, at der opstår 
smitte – men vi kan forsøge at forebygge større smitteudbrud. Vedhæftet dette 
nyhedsbrev er samtykkeerklæring, som printes og afleveres til sekretæren, hvis I 
ønsker at benytte denne mulighed for test af jeres børn. 
 
 
Covid-19 
Ikke-vaccinerede elever fra 9 år og op opfordres til at lade sig teste en gang om ugen. 
Testteamet kommer på friskolen hver torsdag kl. 12.30-13.30. Skolen skal have 
modtaget en samtykkeerklæring fra forældre, før eleven kan blive testet af teamet på 
skolen. Obs! Eleven skal selv sige ja til at ville lade sig teste på skolen. Tag gerne en 
snak med jeres børn om dette.  
 
Hermed Sundhedsstyrelsens seks generelle råd:  

• Bliv vaccineret  
• Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer  
• Hold afstand 

• Luft ud og skab gennemtræk  
• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit  
• Gør rent, særligt overflader som mange rører ved 

 
Smitteopsporing:  

• Giv skolen besked, hvis der ved test er konstateret smitte med Covid-19 eller I 
har mistanke om smitte. 

• Opstår der smitte på skolen, kan børn, som er nære kontakter, blive på skolen, 
hvis de bliver testet hurtigst muligt (enten hurtigtest eller PCR-test) efterfulgt af 
PCR-test på 4. og 6. dagen. 

• Opstår der større smitteudbrud på skolen rykker testteamet ud og tester de 
børn, hvor skolen har en samtykkeerklæring. Dette gælder børn helt ned til 6 år.  

• Hvis ikke skolen har en samtykkeerklæring, kontakter vi jer forældre og beder 
om, at I får taget en test hurtigst muligt. Er det ikke foreneligt med f.eks. arbejde 
må børnene blive på skolen indtil skoledagen er slut.  

 



 

Kalender 
• De ni læsninger: søndag d. 28. november kl. 16.00 
• Åben Morgensang mandag d. 13. december kl. 8.00 
• Julemotion – anderledes skoledag 
• Juleafslutning tirsdag d. 21. december.  
• Første skoledag efter jul tirsdag d. 4. januar. Almindeligt skema 
• Forældrerengøring lørdag d. 8. januar.  

 
 
God weekend, 
Mvh. Maibritt 


