
Generelle regler på gymnasiet: 

Om mundbind/visir: 

Elever og ansatte skal bære mundbind eller visir indendørs på gymnasiet. Kravet gælder ikke, når 

man medvirker i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder 

m.v. men når man bevæger sig rundt fx i indendørs fællesområder. Desuden kan mundbind/visir 

fjernes helt eller delvist, fx når man skal spise/drikke. 

Om coronapas:  

Gymnasiet skal mindst to gange ugentligt gennemføre stikprøvekontrol af, at elever, besøgende 

mv. har et gyldigt coronapas. Såfremt de ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan de bortvises.  

Om screeningstest:  

Der opfordres til at blive testet to gange om ugen (såkaldt screeningstest) for alle elever og 

ansatte på gymnasiet, dvs. også hvis man er vaccineret eller tidligere smittet og dermed har et 

gyldigt coronapas. Opfordringen til to ugentlige screeningstest gælder dog ikke, hvis man har 

været smittet inden for de seneste 12 uger. 

Vi forventer at kunne uddele selvtestkits i sidste halvdel af januar 2022 til brug af den enkelte elev 

eller ansatte derhjemme til screeningstest. Bemærk, at resultatet af en selvtest bliver ikke 

indberettet og derfor ikke udløser et gyldigt coronapas. 

Om undervisning, pauser og aktiviteter klasse- eller holdvist: 

Undervisningsaktiviteterne organiseres, så eleverne så vidt muligt er i faste klasser eller hold. Det 

betyder også, at man fx så vidt muligt bedes sætte sig klassevist på tværgående hold – og vi vil ikke 

arrangere øvrige skoleaktiviteter på tværs af klasser, medmindre det er nødvendigt. 

Også i frikvarter og pauser bedes man holde sig til sin klasse, og vi opfordrer til, at man fx ikke 

”stiller sig i kø” i kantinen, medmindre man selv skal købe noget. 

Større sociale arrangementer på tværs af faste klasser eller hold aflyses. 

Om hygiejne: 

Der fordeles yderligere håndsprit rundt på skolen (i lokalerne og ved fællesområder) – sørg især 

for at benytte håndsprit i forbindelse med spisning og inden køb i kantinen mv. 

Ventilationen sættes i den kommende tid på maksimalt træk, hvilket kan give nogle støjgener især 

i 3-fløjen. Desuden anbefales det at lufte ud i lokalerne i frikvarteret. 

 

  



Særlige regler ved sygdom eller (mistanke om) smitte: 

Hvad gør man, hvis man selv er syg / har symptomer / testes positiv: 

Man skal blive hjemme, hvis man er syg, eller hvis man er testet positiv for COVID-19. Hvis man 

har symptomer, skal man også blive hjemme – og sørge for at blive testet. Gymnasiet skal have 

besked, hvis man testes positiv ved PCR-test, af hensyn til information til personale samt overblik 

over omfanget af smitte. Positiv test ved hjemmetest/hurtigtest skal altid bekræftes ved PCR-test. 

Når man som smittet skal kontakte gymnasiet (med information om dato for test/symptomstart 

og lov til at informere relevante lærere), kan det fx ske på telefon 8654 4500 i skolens åbningstid 

kl. 7.45-15.30. Man skal selv informere egne nære/øvrige kontakter (fx kæreste, sidekammerater i 

undervisningen mv – se definitionen herunder). 

Personer, der har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 14 dage gammelt, skal 

kontakte gymnasiet inden fremmøde, hvis de i forhold til reglerne om selvisolering er klar til 

fremmøde, inden deres coronapas atter er gyldigt. 

Hvad er definitionen af nære kontakter (husstandskontakter) og øvrige kontakter: 

For at være nær kontakt eller øvrig kontakt skal man inden for de 48 timer op til positiv PCR-test 

eller symptom-start have været sammen med den smittede på følgende måde: 

Nær kontakt 

En person er nær kontakt, hvis vedkommende er husstandskontakt eller tilsvarende til den 

smittede. Husstandskontakter er 

• Personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist COVID-19. 

• Kæreste til en person, der har fået påvist COVID-19 (også selvom kæresteparret ikke er 

samboende). 

• Værelseskammerater til en person, der har fået påvist COVID-19, fx på en efterskole, fri 

fagskole, kostafdeling eller på en lejrtur. 

• Overnattende gæster/legekammerater i en husstand med smitte. 

Øvrig kontakt 

Øvrige kontakter er de personer, der har været tæt på en person, som har fået påvist COVID -

19, og som ikke er husstandskontakter. Det kan på gymnasiet fx være: 

• Personer, der har siddet ved siden af eller over for den smittede til et møde, frokost, i 

undervisningssammenhænge på gymnasiet el.lign. 

• Personer, der har dyrket kontaktsport eller siddet i bil med den smittede.  

 

Hvad gør man, hvis man selv er kontakt til en, som er testet positiv (ved PCR-test): 

Personer, der identificeres som nære kontakter (nu også kaldet husstandskontakter) anbefales 

følgende: 

Hvis man har været smittet inden for de seneste 12 uger, skal man intet gøre. 



Hvis man har modtaget 3. vaccinationsstik, skal man blive testet på 4.-dagen (PCR-test) og 6.- 

dagen (PCR- eller hurtigtest) efter sidste kontakt til den smittede person (men skal ikke selvisolere 

sig). 

Hvis man ikke opfylder nogle af ovenstående to muligheder, skal man gå i selvisolation og blive 

testet på 4.-dagen (PCR-test) og 6.- dagen (PCR- eller hurtigtest) efter sidste kontakt til den 

smittede person.  

Personer, der identificeres som øvrige kontakter (dvs. kontakter til smittede personer uden for 

hjemmet, fx i klassen) anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og en 

hurtigtest (evt. selvtest) på 4. dagen efter sidste kontakt til den smittede person (medmindre man 

har været smittet inden for de seneste 12 uger, i hvilket tilfælde man ikke skal gøre noget). Man 

skal ikke selvisolere sig. 

Deltagelse i undervisning og fravær, hvis man er hjemme (i selvisolation som nær kontakt eller 

testet positiv): 

Hvis man er syg, skal man som udgangspunkt pleje sig selv og give sig selv gode betingelser for at 

blive rask. Man registreres som fraværende efter de sædvanlige regler, hvis man ikke deltager i 

undervisningen, men man skal sørge for at angive sin fraværsårsag i Lectio, da årsagen til fraværet 

tages i betragtning ift. eventuelle sanktioner ved for højt samlet fravær. 

Hvis man er hjemme grundet Corona (som nær kontakt i selvisolation eller smittet) men i 

øvrigt er frisk, vil man nogle gange kunne få mulighed for at deltage i fjernundervisning 

(virtuel undervisning). Dette sker efter konkret aftale med pågældende lærer, og i disse 

tilfælde vil man regnes som deltagende i undervisningen og derfor ikke registreres 

fraværende. 

 

 


