
Rosborg Gymnasium og HF 
 

Instruks angående forebyggelse af smittespredning af COVID-19 
 
Introduktion:  
 
Alle henvendelser om COVID-19 adresseres til skolens rektor, som kan uddelegere til øvrige ansatte. 

Ledelsen har ansvar for, at elever og medarbejdere med symptomer på COVID-19 ikke kommer på Rosborg. 

Hvis ledelsen bliver bekendt med tilfælde af COVID-19, vil ledelsen være behjælpelig med orientering af 

øvrige forældre og medarbejdere samt med at opspore andre der kan regnes for nære kontakter. Ledelsen 

vil i disse tilfælde søge rådgivning hos myndighedernes Corona-hotline om håndteringen heraf.  

 

Håndtering ved mistanke om Covid-19 på Rosborg  

Elever og medarbejdere må ikke komme på Rosborg med smitsom sygdom, hvor smitte kan udgøre en 
risiko. Hvis elever eller medarbejdere får symptomer på smitsom sygdom mens de er på Rosborg, skal de 
hurtigst muligt tage hjem, og holdes adskilt fra de øvrige indtil de kan hentes.  
 
Elever og medarbejdere med symptomer på COVID-19 bør isoleres i hjemmet indtil 48 timer efter 
symptomerne er ophørt. Egen læge kontaktes med henblik på vurdering og evt. test.  
 

Man regnes også for at være smittet, hvis man testes positiv for COVID-19, selvom man ikke har 

symptomer. I sådanne tilfælde skal man blive hjemme i 7 dage efter testen er taget og anses herefter for 

smittefri. Hvis man undervejs udvikler symptomer på COVID-19, skal man blive hjemme indtil 48 timer efter 

symptomerne er ophørt. 

 

Håndtering ved ét tilfælde af COVID-19 på Rosborg 
  
Hvis ledelsen orienteres om, at en elev eller medarbejder er testet positiv for COVID-19, orienterer ledelsen 
øvrige medarbejdere og forældre om dette, uden at oplyse den pågældendes identitet. Ledelsen vil 
herefter formidle Sundhedsstyrelsens pjece om CO-VID-19, der kan findes her:  
https://www.sst.dk/da/corona/materialer 
  
Med samtykke fra eleven eller medarbejderen kan ledelsen oplyse den pågældendes identitet specifikt til 
medarbejdere, øvrige elever samt forældre, der er nære kontakter til den pågældende, se tekstboks på side 
2.  
Ved et enkelt tilfælde i en klasse skal der ikke foretages yderligere overfor klassen eller medarbejderne, der 

er nære kontakter, jf. definition nedenfor. 

 

Håndtering ved flere tilfælde af COVID-19 på Rosborg 
  
Ved flere tilfælde af COVID-19 på Rosborg (ud over blandt nære kontakter) er der tale om et udbrud, og det 
bør afklares, om der er sket større smittespredning. I den forbindelse skal det afgrænses, hvem der anses 
for at være en del af udbruddet.  
Afgrænsningen vil her omfatte den snævrest mulige kreds, der er fællesnævner for tilfældene, fx:  

https://www.sst.dk/da/corona/materialer
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• En klasse  

• Et valghold 

• Forskellige klasser der deler fx toiletfaciliteter eller har fælles aktiviteter med tæt kontakt. Fx 
sammensatte klasser til oplæg ifm. introduktion.  

 
Afgrænsningen vil være afhængig af, hvor stor sandsynligheden for smittespredning er, hvilket blandt andet 
afhænger af de fysiske og hygiejnemæssige forhold og hvor meget interaktion eleverne har med hinanden. 
Der er som udgangspunkt ikke grund til at betragte det som et udbrud, hvis elever i forskellige klasser, der 
ikke har nogen regelmæssig tæt interaktion med hinanden, bliver smittet. Ledelsen vil i disse tilfælde 
kontakte myndighedernes Corona-hotline for rådgivning om afgrænsning og den konkrete håndtering af 
udbruddet.  
 
Alle medarbejdere og elever, der i det konkrete tilfælde anses som omfattet af udbruddet, skal omfattes af 
den videre udredning. Alle, der er omfattet, skal isoleres og testes svarende til det program, der er iværksat 
for nære kontakter.  
Ved udbrud vil myndighedernes Corona-hotline vejlede nærmere om behovet for skærpede 

hygiejnemæssige foranstaltninger. 

 

Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter 
 

• Personer, som bor sammen en smittet  

• Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet  

• Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks. er blevet hostet på 
eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)  

• Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til 
en smittet person (f.eks. samtale med personen)  

• Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke 
har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder 

 
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 personen ikke har nogen symptomer og bliver testet positiv, skal man have været sammen med den 
smittede person i perioden fra 48 timer før, han/hun havde en positiv test til 7 dage efter, han/hun fik 
taget testen, for at regnes som en nær kontakt. 
 
Det anbefales, at nære kontakter testes to gange og isoleres indtil svar på første test1. 
 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.sst.dk/da/corona/materialer 

Rosborgs instruks bygger på sundhedsstyrelsen anbefalinger og forholdsregler.  

https://www.sst.dk/da/corona/materialer
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Opsporing af elever og  medarbejdere der er nære kontakter til personer med COVID-19  
 
Personer, der er testet positiv for COVID-19, anbefales at opspore deres nære kontakter og informere dem 
om, at de er i risiko for at være smittet. Hvis medarbejdere eller elever er smittede er ledelsen behjælpelig 
med opsporingsarbejdet, og vil her søge rådgivning hos myndighedernes Corona-hotline. Rosborg følger 
her retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen.  
 
 
Nære kontakter vil som udgangspunkt være dem, man bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, 
kram osv. med. I skoler kan det være en klasse eller valghold. Ledelsen vil her indhente samtykke fra den 
smittede medarbejder eller elev, og  formidle specifik information om tilfældet til medarbejdere og elever, 
som ledelsen vurderer kan være at regne for nære kontakter.  
 
 

Planlægning af undervisning på Rosborg med udgangspunkt i retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.  

 

• Vi holder eleverne i faste grupperinger og i faste lokaler på nær i valghold 

• På valghold arbejder man gruppevis med dem man går i klasse med.  

• Eleverne holder pauserne fortrinsvis ude, men ellers i det lokale de er tildelt.  

• Introforløb af nye elever er reduceret i forhold til tidligere og foregår primært klassevis og udenfor. 

• Fester og cafeer er aflyst indtil videre.  

• 1 skoledag samles de nye elever klassevis i sektioner.  

• Ledelsen oplyser eleverne om COVID-19 forholdsregler på Rosborg ved skolestart.  

• Plenum og fællesarrangementer er aflyst. 


