
Covid-19 på Holbergskolen 

 
 
 

 
25. september  

 
Kære forældre og elever på Holbergskolen, 
 

Så skete det, vi alle har frygtet, men samtidig også har vidst, var en mulighed, nemlig at Covid-19 
kom til Holbergskolen. Lærer Kimi Madsen fra mellemtrinnet er torsdag blevet testet positiv for 
Covid-19, hvilket vi i dag fredag har kunnet meddele til jer forældre. I den forbindelse er 4 klasser 
blevet hjemsendt, nemlig 4A, 4B, 6B og 6C.  
 
Disse 4 klasser er udvalgt, da Kimi ugens løb har undervist i dem, og det for os på skolen har været 
umuligt at definere, hvem af eleverne i de 4 klasser, som vi kunne betragte som nære kontakter. 
Nære kontakter defineres af Sundhedsmyndighederne, som kontakt inden for 1 meter i mere end 
15 minutter i 48 timer før de første symptomer. Der er formentlig ingen af eleverne, der har været 
i så tæt kontakt med Kimi i mere end 15 minutter, og derfor er vurderingen, at man vil kunne 
nøjes med at screene for Covid-19, hvilket vil sige 1 test eller at blive hjemme i 7 dage fra sidste 
kontakt med smittede uden at have udviklet symptomer på Covid-19. Kimi har undervist i de 4 
klasser senest: 
 
4A tirsdag, hvilket betyder, at eleverne uden test vil kunne være tilbage på Holbergskolen onsdag i 
uge 40. 
4B mandag, hvilket betyder, at eleverne uden test vil kunne være tilbage på Holbergskolen tirsdag 
i uge 40. 
6B & 6C onsdag, hvilket betyder, at eleverne uden test vil kunne være tilbage på Holbergskolen 
torsdag i uge 40. 
 
I det tilfælde, at man er heldig at kunne få en tid til sit barn til test før disse dage i næste uge, så er 
man naturligvis velkommen til at sende sit barn i skole efter det vanlige skema, når man har 
modtaget resultatet, og den påviser, at barnet ikke har Covid-19. 
 
Nu da vi har hjemsendt 4 klasser, så træder nødbekendtgørelsen om undervisningen igen i kraft, 
og der vil derfor dagligt være virtuel undervisning i tidsrummet fra 9-12 for de pågældende 
klasser. De elever, der er testet negativ, og har svar inden mandag, er, som skrevet velkomne, og 
vil skulle følge undervisningen i klassen, der hermed kan blive lidt særlig, da den til dels vil foregå 
virtuelt og for de formentlig få, der kan nå at få et resultat, samtidig i klassen.  
 
I bør som forældre være særligt opmærksomme på, om jeres børn har symptomer. Typiske 
symptomer på Corona smitte er utilpashed, tør hoste, ondt i halsen, feber, hovedpine, 
vejrtrækningsproblemer og/eller muskelsmerter. I tilfælde af at ens barn har selv milde 
symptomer, så skal man holde dem hjemme, indtil de er symptomfrie. Man skal dermed gå i 
selvkarantæne, hvilket naturligvis er vanskeligt jo mindre børnene, er. I må gøre det, så godt som I 
kan. I det tilfælde at ens barn er syg med Corona symptomer, skal man kontakte sin læge mhp. 
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vurdering af, om der skal foretages test. Hvis man er i tvivl, så mener vi fra skolens side, at det vil 
være bedst at handle ud fra et forsigtighedsprincip og blive testet, da det faktisk er således at 
nogle børn ingen symptomer har.  
 
I tilfældet af, at der er børn/familier med tilknytning til skolen, der bliver testet positive, så skal vi 
naturligvis stadig høre om det. Det gælder også i løbet af weekenden.  
 
Til forældre med børn i de hjemsendte klasser, der har søskende i øvrige klasser 
Hvis en elev på skolen, der har søskende, der er hjemsendt mhp. at blive testet eller blive hjemme 
i 7 dage uden symptomer, skal I være opmærksomme på følgende: 

- Barnet/eleven og forældre bør have skærpet opmærksomhed på symptomer og hygiejne 
mv.  

- Barnet/eleven til den hjemsendte søskende kan godt komme i skole, såfremt 
vedkommende ikke har symptomer på Covid-19.  

- Det er først, hvis bror eller søster fra de hjemsendte klasser bliver testet positiv, at man 
skal blive hjemme for at blive testet. Man bliver dermed en nær kontakt, og skal formentlig 
testes 2 gange. Efter første negative test må man komme i skole igen, hvis man ikke har 
symptomer, men man skal stadig have taget testen 2. gang.  

 
Øget rengøring fra 1. oktober 
I forbindelse med den øgede udbredelse af Covid-19 i vores område, der er det en glæde at kunne 
meddele, at rengøringsstandarden igen vil blive øget til at være på niveau med før sommerferien. 
Det betyder konkret, at der er 50% flere rengøringsassistenter, og at bl.a. fælles berøringsflader vil 
blive rengjort i øget omfang. Det er vi meget glade for.  
 
 
 
 

 
Med venlig hilsen 

Skoleledelsen på Holbergskolen 

 

  


