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Forældre til børn over 12 år 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tilbud om test af børn på 12 år som modtager nødundervisning flere 

gange om ugen på skolen  

 
Kære forælder, 

Som du sikkert ved, har regeringen med den delvise genåbning af samfundet 

lanceret en ny teststrategi, hvor elever fra 12 år og opefter opfordres til at lade sig 

teste 2 gange ugentligt, hvis de fremmøder til nødundervisning på skolen flere 

gange om ugen. 

Indtil videre har vi her i Herlev opfordret forældre og børn til at benytte de faste 

teststeder i Herlev Hallerne og i Medborgerhuset. Fra uge 11 tilbyder vi elever på 

12 år og derover, som flere gange om ugen fremmøder til nødundervisning at blive 

testet 2 gange ugentligt på skolen.  

Alle elever, som testes på skolen, skal medbringe deres sygesikringskort til testen 

eller oplyse deres fulde cpr-nummer.  

Samtykke til test af elever på 12, 13 eller 14 år 

Testningen vil foregå på en måde, så eleverne tilbydes følge af en medarbejder til 

testlokalet på skolen. Kun de elever, der ønsker det, bliver testet. Hvis du ønsker at 

lade dit barn mellem 12 og 14 år teste på skolen, kræver det samtykke fra en 

forælder eller værge. Du tilkendegiver, om du vil give samtykke til at dit barn på 

12, 13 eller 14 år kan blive testet på skolen under ”min profil” på Aula. Samtykket 

gælder indtil den 1. juli 2021.   

Test af elever der er 15 år og derover 

Elever på 15 år eller derover, der ønsker at blive testet på skolen, kan selv samtykke 

til dette. Hvis du er forældre til et barn på 15 år eller derover, som går på en 

folkeskole i Herlev, skal du derfor ikke give samtykke til test, men du er med dette 

brev orienteret om, at dit barn vil blive tilbudt at blive testet.  
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Om COVID-19-testen 

Testen, som anvendes, er en såkaldt næseborstest, der i forbindelse med test skal 

føres 2-4 cm. op i næsen. Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode 

med næseborstesten. 

Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer COVID-19 test end 

ovenstående, vil I blive skriftligt informeret om dette. 

Der gives kun besked til forældrene i tilfælde af, at covid-19 testen er positiv. Ved 

positivt testsvar informeres du eller elevens anden forælder om hurtigst muligt at 

hente eleven, og eleven isoleres. Kommunen sørger for, at Styrelsen for 

Patientsikkerhed informeres med henblik på smitteopsporing. Skolen får 

information om, at eleven er smittet og inddæmmer nære kontakter på skolen.   

Hvis du modtager dette brev, men er forældre til et barn, som endnu ikke er fyldt 12 

år, skal du se bort fra brevet. Er dit barn under 12 år og ønsker du at lade dit barn 

teste for covid-19, kan I benytte teststedet i Herlev Hallen, hvor man kan få taget en 

PCR test. I Medborgerhuset kan man få taget en kviktest hvis man er 12 år eller 

derover. Læs mere på Herlev Kommunes hjemmeside 

https://herlev.dk/nyheder/bliv-testet-uden-tidsbestilling-i-herlev  

 

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at rette henvendelse til 

skolens personale eller til sundhedsplejerske Hannah G. Nielsen på 

hannah.g.nielsen@herlev.dk / 3094 5346. 

Venlig hilsen 

 

Camilla Ottsen 

Centerchef 

Center for Dagtilbud og Skole 
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