
 

 

 

 
DIREKTIONEN 
 

  
 
Retningslinjer for Solrød Kommunes skoler gældende fra den  
6. september 2021 
 
Kære forældre  
 
Vi skriver til jer for at informere jer om de nye retningslinjer for skoleområdet, som træder i kraft med øje-
blikkelig virkning.  
 
Nye gældende retningslinjer 
Fra og med den 6. september vil det kun være den elev, der er testet positiv for Covid-19, der bliver hjem-
sendt fra skole, og dermed skal gå i selvisolation.  
 
Nære kontakter til den pågældende elev vil ikke længere blive hjemsendt fra skole, men opfordres til at 
tage en kviktest samme dag. De nære kontakter opfordres derudover også til at tage en PCR-test på  
4. og 6. dagen, efter at de sidst var i nærkontakt med den smittede, i kommunens testcentre.  
 
Opfordring fra sundhedsmyndighederne 
Sundhedsmyndighederne opfordrer elever i aldersgruppen 9-11 år, i forbindelse med fysisk fremmøde på 
skolen, til at blive testet én gang om ugen. 
 
Elever fra og med 12 år opfordres af sundhedsmyndighederne, i forbindelse med fysisk fremmøde på sko-
len, til at have gennemført en coronatest inden for de seneste 72 timer ved kviktest og 96 timer ved PCR-
test, dog højest to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage.  
 
Elever fra 12 år og op, som er fuldt vaccineret, er undtaget denne opfordring.   
 
Eleverne kan blive testet på kommunens testcentre som er placeret på følgende adresser: 
 PCR-test, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand. Åbningstiden er mandag til fredag kl. 8-18. 
 Kviktest, Solrød Idrætscenter, Tingsryds Alle 27, 2680 Solrød Strand. Åbningstiden er mandag til søn-

dag kl. 9-19. 
 

Bemærk, at børn under 15 år skal følges med en forældre eller værge.  
 
Løbende justeringer 
Retningslinjerne for skoleområdet bliver løbende justeret i øjeblikket af regeringen og 
sundhedsmyndighederne, og vi forventer, at der vil komme yderligere ændringer i retningslinjerne i løbet 
af et par uger.  
 
Vi informerer jer via AULA igen, når retningslinjerne ændrer sig.  
 
Bedste hilsner  
 
Jesper Reming Tangbæk  
Direktør for Børn- og ungeområdet 

  


