
Retningslinje for håndtering af coronasmitte på 
skoler og dagtilbud

Denne retningslinje beskriver, hvordan dagtilbud og skoler skal forholde sig ved tilfælde af 
smitte med coronavirus blandt børn/elever og medarbejdere.

Retningslinjen træder først i kraft, hvis der er konstateret et positivt tilfælde af 
coronavirus. Hvis der er mistanke om coronavirus hos et barn, en elev eller en 
medarbejder, skal der ikke foretages kontaktopsporing, før der foreligger ét positivt 
testsvar, da det i mange tilfælde ofte vil vise sig, at det drejer sig om andre sygdomme.

De anbefales, at informationsbrevet ”Når et barn eller en medarbejder i dit barns
tilbud eller skole har coronavirus” sendes ud til forældre og medarbejdere i forbindelse 
med coronasmitte.

Symptomer De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner 
almindelige symptomer på influenza og anden øvre 
luftvejsinfektion med feber, tør hoste og træthed.

Symptomerne kan variere fra person til person, og 
symptomerne, f.eks. om man har feber eller ej, kan ikke 
bruges til at udelukke, at man har coronavirus.

Smitteveje Kontaktsmitte: 
Smitte via overflader med virus på, som man rører ved, og 
derefter rører sig i næse, øjne eller mund. Risikoen for 
kontaktsmitte mindskes ved god håndhygiejne og rengøring af 
overflader og kontaktpunkter, der berøres hyppigt.  

Dråbesmitte: 
Smitter fra person til person via små dråber fra luftvejene, der 
spredes via host og nys. Dråberne falder til jorden indenfor 1-2 
meter, så risikoen mindskes effektivt ved at holde afstand.

Ved mistanke om 
coronavirus

 Barnet/eleven, der får symptomer på COVID-19, skal 
hurtigst muligt hjem i selvisolation.

 Den syge skal holdes adskilt fra de øvrige børn/elever, 
indtil de kan hentes eller hjemsendes, og der skal rengøres 
på oplagte kontaktpunkter.

 Det anbefales, at forældrene til barnet (eller eleven selv) 
kontakter egen læge med henblik på vurdering af 
symptomer og henvisning til test.  

 Børn og elever med symptomer på COVID-19 skal holde sig 
isoleret, indtil de skal testes. 

 Hvis barnet/eleven testes positiv, skal hun/han blive 
hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.
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Side 2

 Hvis barnet/eleven testes negativ for COVID-19 kan 
hun/han komme tilbage til dagtilbud/skole når hun/han er 
blevet symptomfri.

Hvis et barn, en elev 
eller en medarbejder 
testes positiv for ny 
coronavirus, gøres 
følgende

Den pågældende, der testes positiv, skal selvisolere sig 
hjemme.  

Ledelsen afklarer, om barn/elev/medarbejder har opholdt sig i 
dagtilbuddet/skolen: 
 indenfor 48 timer inden, symptomerne begyndte eller,
 hvis personen ikke har haft symptomer, da indenfor 48 

timer inden testen blev taget.  

Det antages, at der i den pågældende periode er størst 
mulighed for smittespredning.  

Hvis barnet, den unge eller medarbejderen ikke har været på 
skolen eller i dagtilbuddet i den pågældende periode gøres ikke 
yderligere.

Særligt for SFO Der anbefales som udgangspunkt ikke særlige forholdsregler 
for skolefritidsordninger.

Såfremt man er vidende om, at specifikke børn uden for en 
skoleklasse f.eks. har leget sammen med et smittet barn på 
under 1 meters afstand og i mere end 15 minutter, bør 
vedkommende dog anses for nær kontakt.

Opsporing af nære 
kontakter

Ledelsen samarbejder med medarbejderne og evt. forældrene 
til det smittede barn om at opspore kendte nære kontakter til 
den smittede i dagtilbud eller skole. Dette omfatter både:
 De børn/elever der går på samme stue/klasse som den 

smittede
 Andre børn eller elever uden for stuen/klassen, som også 

har været en nær kontakt til den smittede.

Nære kontakter må ikke mødes med andre uden for 
husstanden eller møde op igen i dagtilbud/skolen, før de har 
én negativ test, eller har været hjemme i 7 dage, hvis ikke de 
har fået foretaget en test (se afsnit om test af nære 
kontakter).

Screening af øvrige 
børn/elever på stuen/i 
klassen

 Alle øvrige børn og elever som går på stuen/klassen med 
den smittede, men ikke opfylder kriterierne for at være en 
nær kontakt, hjemsendes med henblik på at få foretaget én 
test. Testen skal afklare, om der er yderligere smitte i 
klassen/stuen 

 Børn eller elever som sendes hjem for at blive testet én 
gang skal blive hjemme, indtil de er blevet testet og 
testresultatet foreligger. De må ikke lege med eller ses 
med andre børn eller personer uden for husstanden. Det er 
dog i orden at gå en tur, hvis der holdes god afstand til 
andre.
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Man kan vælge ikke at teste børn under 12 år uden 
symptomer, da det kan opleves ubehageligt for dem 
Hvis forældre vælger ikke at få deres børn testet, skal børnene 
holdes hjemme i 7 dage efter hjemsendelse.  

Hvis barnet udvikler symptomer i denne periode, holdes de 
hjemme, til de har haft 48 timer uden symptomer. Børn, der 
testes, kan komme i skole/dagtilbud igen, når der foreligger ét 
negativt prøvesvar.

Medarbejder testet 
positiv for 
coronasmitte

Såfremt en medarbejder i dagtilbud eller skole er testet positiv 
for coronasmitte, identificeres alle nære kontakter, som 
medarbejderen har undervist eller været i kontakt med, inden 
for 48 timer før medarbejderen fik symptomer
Det forventes, at medarbejdere som udgangspunkt har god 
håndhygiejne og har holdt afstand, selvom det altid bør ske 
under hensyntagen til det professionelle behov for nærhed og 
omsorg i arbejdet, hvorfor hele klassen/stuen ikke per 
automatik sendes hjem som nære kontakter. 

Med hensyn til medarbejdere i dagtilbud gælder den generelle 
anbefaling om 1 meters afstand ikke for så vidt angår børns 
leg og personalets omsorg og arbejde med børnene. Ved 
smittetilfælde hos en medarbejder i dagtilbud vil der hermed 
ofte være flere nære kontakter blandt børnene på
stuen/gruppen. Det vil her bero på en konkret vurdering i den 
pågældende situation, hvor mange børn på stuen/gruppen, der 
anses for at være nære kontakter.  

Test af nære kontakter Ledelsen informerer forældre, elever og medarbejdere om, at 
de selv skal bestille tid til test og følge myndighedernes 
anbefalinger.

Test af nære kontakter foretages tidligst 4 dage efter, man 
sidst har været eksponeret for smitte, dvs. tidligst 4 dage 
efter, at man sidste gang var i nær kontakt med den smittede i 
klassen/stuen/gruppen (i de fleste tilfælde vil det være hurtigst 
muligt).  

Børn/elever/medarbejdere opfordres til at kontakte 
Kontaktopsporingsenheden på tlf. 70 20 02 33 og taste 2.
Efterfølgende kontaktes efterfølgende Coronaopsporing, som er 
en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 32 32 05 
11 for at blive henvist til to test:
 1. test bookes hurtigst muligt efter henvisning, dog tidligst 

4 dage efter, at man sidste gang var i nær kontakt med 
den smittede. 

 2. test bookes 2 dage efter den første test. Hvis der er gået 
mere end 6 dage efter, man var nær kontakt med den 
smittede, skal der kun bookes tid til første test.

Selvom første test er negativ, er det stadig vigtigt at få 
foretaget anden test to dage efter første test, så der med 
sikkerhed kan udelukkes smitte. 
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I perioden op til og efter, man har fået taget anden test som 
nær kontakt, må man fortsat godt være i dagtilbud, skole og 
på arbejde. Det anbefales her at være ekstra opmærksom på 
at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om 
håndhygiejne, hosteetikette, fysisk afstand og at vise særligt 
hensyn til sårbare, som kan være i særlig risiko for alvorligt 
forløb ved smitte med coronavirus.

Definition af nære 
kontakter

Generelt vil nære kontakter som udgangspunkt være dem, 
man som smittet bor sammen med og evt. enkelte andre i den 
nære omgangskreds, som man f.eks. har krammet/givet hånd 
eller været sammen med på mindre end 1 meters afstand i 
mere end 15 minutter. 

For at blive betragtet som en nær kontakt, skal man have 
været sammen med den smittede i perioden fra 48 timer før 
personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at 
symptomerne er ophørt.  

Hvis den smittede ikke har symptomer, skal man have været 
sammen med vedkommende i perioden fra 48 timer før til 7 
dage efter, at vedkommende fik taget testen, for at regnes 
som en nær kontakt.

Man er først en nær kontakt og skal testes, hvis man har 
været tæt på en, som er testet positiv for coronavirus. Man er 
ikke en nær kontakt, hvis man har været tæt på eller bor 
sammen med en person, som er identificeret nær kontakt, 
men som ikke er testet positiv.

Hvis man i dagtilbud eller på skolen af undervisningshensyn, 
har fraveget anbefalingen om at holde 1 meters afstand inden 
for stuen/klassen, betragtes alle i stuen/klassen som nære 
kontakter.

Test af børn/elever 
ved screening

Børn sendt hjem ved screening testes én gang hurtigst muligt 
efter hjemsendelse. Forældre kan uden henvisning fra egen 
læge booke tid til én test til deres barn på coronaprover.dk., 
når barnet er 2 år og derover samt uden symptomer. Er barnet 
under 2 år, skal forældrene stadig ringe til egen læge for 
henvisning til test.

Børn eller elever som sendes hjem for at blive testet én gang i 
forbindelse med screening skal blive hjemme, indtil de er 
blevet testet og testresultatet foreligger.

Hvis ikke barnet eller eleven testes, skal det blive hjemme i 7 
døgn fra sidste nære kontakt.

Tiltag og 
forholdsregler ved 
positiv coronavirus

Der bør foretages ekstra rengøring af områder og genstande, 
som den smittede har rørt ved de sidste 48 timer. 

Der skal efter tilbagevenden til dagtilbud og skole være 
skærpet opmærksomhed fra både dagtilbud, skole og 
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forældrenes side på tegn på symptomer hos børn/elever.
Ledelsens ansvar i 
forbindelse med 
tilfælde af smitte med 
ny coronavirus

Orienterer forældre, elever og medarbejdere om, at der er ét 
smittetilfælde, uden at der oplyses om den pågældendes 
identitet med mindre, der indhentes samtykke hertil fra 
forældre eller den smittede selv. 

Ledelsen skal opfordre til, at forældre til børn og elever samt 
medarbejdere, er opmærksomme på symptomer på sygdom, 
men at der ellers ikke er grund til yderligere forholdsregler ud 
over, at være ekstra opmærksom på de smitteforebyggende 
tiltag.

Kilder:
Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og 
voksenuddannelser. Sundhedsstyrelsen, 17. september 2020.
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