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Procedure for håndtering af covid-19-smitte på
Dejbjerglund Efterskole
Hvad skal Dejbjerglund gøre ved mistanke om covid-19?
Hvis der er mistanke om, at en elev er smittet med COVID-19, sendes eleven hurtigst muligt hjem i
selvisolation og testes. Dejbjerglund skal som udgangspunkt ikke sende andre elever hjem til test, før der er
konstateret smitte. Ved særlig begrundet mistanke om COVID-19, kan man overveje at sende de
allernærmeste kontakter i selvisolation/til test med det samme. Det kunne f.eks. være en
værelseskammerat eller en kæreste.

Hvad skal Dejbjerglund gøre ved èt tilfælde af covid-19?
Har vi ét smittetilfælde på skolen blandt eleverne, skal følgende som udgangspunkt sendes hjem:
Alle elever fra den smittede elevs primærgruppe (men på Dejbjerglund er vi nødt til hele 10.kl hjem eller
hele 9.kl hjem pga. vores måde at organisere den boglige undervisning).
Øvrige elever, der ikke er på årgang med eleven, men identificeres som en nær kontakt. En nær kontakt er i
udgangspunktet elever, som man har været sammen med på mindre end 1 meters afstand i mere end 15
minutter. Det kunne f.eks. være en kæreste eller værelseskammerat.
Sundhedsmyndighederne skal dernæst rådgive omkring test af de hjemsendte elever. På Dejbjerglund er
det administrationen, som kontakter myndighederne.
Der er overordnet to muligheder:

Nære kontakter skal følge ”programmet for nære kontakter” og have foretaget (op til) to test
Øvrige hjemsendte elever skal følge ”screeningsprogrammet” og have foretaget én test.
Nære kontakter er som udgangspunkt primærgruppen samt øvrige elever, der identificeres som en nær kontakt jf. ovenfor. Hvis 1
meter-kravet er fraveget i undervisningen, er hold- og klassekammerater også nære kontakter.
Hvis 1 meter-kravet er overholdt i undervisningen, er hold- og klassekammerater ikke at opfatte som nære kontakter, og skal derfor
kun have foretaget én test som led i screening-programmet.
Man kan læse mere uddybende om, hvornår test(s) skal foretages, hvornår eleverne kan vende tilbage m.v. i ”Forholdsregler ved
tilfælde af COVID-19 i skoler m.v.”

Hvad skal man gøre ved flere tilfælde af smitte med covid-19?
Hvis flere elever på Dejbjerglund er smittet, er der typisk tale om et udbrud. Her vælger vi at lukke hele
skolen, men der kan være situationer, hvor det ikke er nødvendigt.
Fremgangsmåden ved smittetilfælde på Dejbjerglund, herunder hvem der bør testes, og hvordan
situationen håndteres, vil altid bero på en konkret vurdering.

Etablering af nødundervisning.
Hvis Dejbjerglund hjemsender elever på grund af mistanke om smitte/konstateret smitte med COVID-19
iværksættes nødundervisning. Det gælder uanset om der er tale om enkelte elever, hele klasser/hold eller
evt. hele skolen. Hvis det er en enkelt elev eller få elever, der skal modtage nødundervisning, kan skolen
f.eks. give eleven hjemmeopgaver. Hvis det er teknisk muligt, kan eleven følge undervisningen via en virtuel
platform. Skolen mister ikke tilskud, mens skolen giver nødundervisning.
Hvis der er tale om nødundervisning for hele hold/klasser, herunder for hele skolen, skal det begrundes i en
formular, der skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens
hjemmeside.
Godkendt i bestyrelsen, 3.september 2020

