
 

 

 

 
DIREKTIONEN 
 

  
COVID-19 kviktest på skolerne i Solrød Kommune fra den  
11. oktober 2021  
 
 
Kære forældre  
 
Fra den 11. oktober 2021 vil jeres børn igen få mulighed for at blive kviktestet for COVID-19 på deres sko-
ler.  
 
Sundhedsmyndighederne har vurderet, at selvom mange danskere er vaccineret, så er smitte med COVID-
19 fortsat udbredt. Det gælder særligt blandt børn og unge. Derfor er der stadig behov for overvågning 
og kontrol med smitten.  
 
Regelmæssig test af børn fra 9-11 år + ikke vaccinerede børn fra 12 år  
Fra den 11. oktober kan elever fra 9-11 år, som ikke har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 
12 måneder, lade sig kvikteste én gang om ugen på deres skole. Testen er en opfordring fra sundheds-
myndighederne.  
 
Samme opfordring er gældende for medarbejdere og elever fra 12 år og op, som ikke er vaccinerede eller 
tidligere smittede.  
 
Hvis I ønsker at jeres børn skal kviktestes på skolerne, skal I via Aula give samtykke til det. 
 
Har I inden sommerferien givet samtykke til jeres børn vil disse samtykker fortsat være gældende, og I be-
høver derfor ikke give et nyt. 
 
Akut beredskab fra 1. oktober - Test som alternativ til isolation  
Elever fra 0. – 9. klasse, der ikke er tidligere smittede eller vaccinerede og som bliver identificeret som 
nære kontakter i skolen, vil ikke længere blive opfordret til at gå i isolation, hvis de følger sundhedsmyn-
dighedernes retningslinjer og tester negativt på 0., 4. og 6. dagen og ikke har symptomer.  
 
Der vil fra den 1. oktober være et akut beredskab, der står klar til at køre ud på den givne skole og kvikte-
ste elever, der bliver identificeret som nære kontakter i skolen på 0. dagen.  
 
Testen på 4. og 6. dagen bør være en PCR-test, hvor der henvises til kommunens PCR-teststed Solrød 
Center 85, 2680 Solrød Strand. Åbningstiden er mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-17.30.  
 
Elever, der ikke er tidligere smittede eller vaccinerede, og som bliver identificeret som nære kontakter, 
men som ikke vil lade sig teste, opfordres til at gå i isolation og følge sundhedsmyndighedernes retnings-
linjer. 
 
I Aula vil I blive orienteret såfremt retningslinjerne ændrer sig.  
 
Bedste hilsner  
 
Jesper Reming Tangbæk  
Direktør for Børn- og ungeområdet  


