
 

 

 

 

DIREKTIONEN 

 

 
Retningslinjer for Solrød Kommunes skoler gældende fra den 

06. august 2021.  
 

 

Kære forældre 

 

Vi skriver til jer for at informere jer om de nye gældende retningslinjer: ”Overgangsvejledning for 

håndtering af smitte på skoleområdet”, der trådte i kraft den 06. august.  

 

Retningslinjerne er udarbejdet med det formål at holde skolerne åbne i vid udstrækning, dog fortsat med 

fokus på at forebygge og inddæmme smittespredning på en måde, som er proportional med 

smittesituationen på den enkelte skole. 

 

Nye gældende retningslinjer: 

 

Hjemsendelse af klasser/lukning af skole 

 Hjemsendelse af hele klasser bør ikke ske på baggrund af enkelte smittetilfælde, heller ikke ved enkelte 

spredte smittetilfælde i flere klasser på en skole.  

 

 Hjemsendelse af klasser og lukning af en skole bør generelt kun ske i helt særlige tilfælde, som f.eks. 

kan være ved særligt store smitteudbrud på samme skole, ved ’superspredningsbegivenheder’, hvor 

30-40 eller flere personer er blevet smittet ved samme begivenhed, ved smitteudbrud i institutioner 

eller områder med usædvanlig lav vaccinedækning samt ved udbrud med nye og særligt bekymrende 

varianter, som er endnu mere smitsomme eller sygdomsfremkaldende end aktuelt dominerende 

deltavariant.  

 

Nærkontakt 

 Eleverne er ikke nær kontakt, blot fordi eleverne går i samme klasse, på samme hold eller lignende. Der 

skal her foretages en konkret vurdering af den enkelte kontakt mellem den smittede person og den 

mulige nære kontakt. 

 

Symptomer 

 Elever med symptomer på Covid-19 kan skolen afvise at modtage, for at begrænse et eventuelt 

smitteudbrud på skolen. Vi opfordrer derfor til, at eleverne er helt symptomfrie, når de kommer til 

skolen. 

 

Test i kommunens testcentre  

I Solrød Kommune er det blevet besluttet, at der ikke længere vil være mulighed for test på skolerne, dels 

fordi mange nu er blevet vaccineret, og dels fordi behovet for test for både elever og medarbejdere var 

meget aftagende op til sommerferien.  

 

Vi opfordrer stadig kraftigt til, at eleverne lader sig teste to gange om ugen i kommunens testcentre, hvis 

de ikke er vaccineret.  

 

Skolerne arbejder fortsat med høj fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger for 

hygiejne, rengøring og udluftning samt efterlevelse af de generelle råd om smitteforebyggelse. 
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Vi forventer at der vil komme yderligere justerede smitteopsporingsretningslinjer inden for de næste par 

uger, og vil holde jer orienteret når de foreligger.  

 

Vi håber I har haft en dejlig sommer sammen med jeres børn, og vi glæder os til at tage hul på et nyt 

skoleår sammen.   

 

Bedste hilsner  

 

Jesper Reming Tangbæk  

Direktør for Børn- og ungeområdet 

  


