
Beredskabsplan for HDE 
 
Retningslinjer for håndtering af smittetilfælde evt. hjemtransport, tilsyn med og pasning af COVID-
19 positive elever. 
 
 
Elever der udviser symptomer på COVID-19, med en eller flere af følgende symptomer  

- Tør hoste 
- Feber 
- Vejrtrækningsbesvær 
- Hovedpine 
- Muskelømhed 
- Ondt i halsen 

skal få en familiekammerat til at kontakte Lise-Lotte eller en lærer, hvis eleven får det dårligt i løbet 
af dagen - om natten tilkaldes nattevagten. 
 
 
Eleven isoleres herefter med det samme i Højskoleværelsernes nederste etage, startende fra syd 
mod nord. 
Personale, der skal tilse en syg elev skal påføre sig værnemidler. 
Værnemidlerne befinder sig i bogdepot med lærerværelset og består af dragt, mundbind, handsker 
og visir. 
 
Hjemmet kontaktes snarest herefter for afhentning af eleven hurtigst muligt. Vagten/kontoret 
kontakter hjemmet. Ved afhentningen udleveres sedlen ” Til forældre -i forbindelse med mistanke 
om COVID-19 smitte hos en elev” (forefindes sammen med værnemidlerne). 
 
Eleven skal blive hjemme indtil mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller indtil 48 timer 
efter eleven ikke har symptomerne mere. 
Forældrene skal orientere skolen hurtigst muligt om resultat af test, både et negativt og positivt 
resultat. Hvis testen er negativ eller eleven har været symptom fri i 48 timer kontaktes skolen for at 
aftale, hvornår eleven kommer tilbage til skolen. 
 
 
Bliver en elev konstateret smittet med COVID-19, skal de øvrige elever i familiegruppen afhentes af 
hjemmene hurtigst muligt. Vagten/kontoret kontakter hjemmene. Ved afhentningen udleveres 
sedlen ” Til forældre - i forbindelse med konstateret COVID-19 smitte hos en elev i ”familiegruppen” 
(forefindes sammen med værnemidlerne). 
 
Eleverne skal blive hjemme, indtil mistanke om smitte er udelukket ved test. 
Forældrene skal orientere skolen hurtigst muligt om resultat af test. Hvis testen er negativ eller 
eleven har været symptom fri i 48 timer kontaktes skolen for at aftale, hvornår eleven kommer 
tilbage til skolen. 
 
 
 



Beredskabsplanen justeres i forhold til evt. ændringer af anbefalinger til håndtering af sygdom, når 
ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen foreligger. 
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Fra: Nærmere retningslinjer for genåbning af efterskoler og frie fagskoler (13. maj 2020) 

 

• En elev, der har symptomer pa ̊ COVID-19, skal hentes af forældrene hurtigst muligt. Eleven 
isoleres pa ̊ skolen indtil afhentning.  

• 	Eleven ma ̊ vende tilbage, na ̊r mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, 
at symptomerne er ophørt.  

• 	Syge elever, der af særlige a ̊rsager ikke kan tage hjem, skal sættes i karantæne pa ̊ skolen, indtil 48 
timer efter symp- tomerne er ophørt.  

• 	Skolen skal stille værnemidler til ra ̊dighed for medarbejdere, som skal tilse en syg elev.  
• 	Bliver en elev konstateret smittet med COVID-19, skal alle elever i familiegruppen afhentes 

hurtigst muligt af forældrene. Eleverne ma ̊ vende tilbage, na ̊r mistanke om smitte er udelukket 
ved test.  

• 	Der kan forekomme ændringer af anbefalingerne til ha ̊ndtering af sygdom, na ̊r ny vejledning fra 
Sundhedsstyrelsen foreligger  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Til forældre 

 
- i forbindelse med mistanke om COVID-19 smitte hos en elev 

 
 
__________________ udviser mistanke om COVID-19, med en eller flere af følgende symptomer  

- Tør hoste 
- Feber 
- Vejrtrækningsbesvær 
- Hovedpine 
- Muskelømhed 
- Ondt i halsen 

Liselotte, lærer _______________ eller nattevagt _______________ er tilkaldt. 
 
Eleven er blevet isoleret med det samme. 
   
Personalet, der har tilset en syg har været påført værnemidler. 
 
 
Eleven skal blive hjemme indtil mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller indtil 48 timer 
efter eleven ikke har symptomerne mere. 
 
Forældrene skal orientere skolen hurtigst muligt om resultat af test både et negativt og positivt 
resultat. Hvis testen er negativ eller eleven har været symptom fri i 48 timer kontaktes skolen for at 
aftale, hvornår eleven kommer tilbage til skolen. 
 
 
Bliver en elev konstateret smittet med COVID-19, skal de øvrige elever i ”familiegruppen” ligeledes 
afhentes af forældrene til eleverne hurtigst muligt.  
 
Eleverne skal blive hjemme, indtil mistanke om smitte er udelukket ved test. 
 
Forældrene skal orientere skolen hurtigst muligt om resultat af test. Hvis testen er negativ eller 
eleven har været symptom fri i 48 timer kontaktes skolen for at aftale, hvornår eleven kommer 
tilbage til skolen. 
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Til forældre 

 
- i forbindelse med konstateret COVID-19 smitte hos en elev i ”familiegruppen” 

 
 
 
Der er blevet konstateret COVID-19 ved en kammerat til _______________________ 
 
 
Fakta: 
Bliver en elev konstateret smittet med COVID-19, skal de øvrige elever i ”familiegruppen” ligeledes 
afhentes af forældrene til eleverne hurtigst muligt.  
 
 
Eleverne skal blive hjemme, indtil mistanke om smitte er udelukket ved test. 
 
 
Forældrene skal orientere skolen hurtigst muligt om resultat af test. Hvis testen er negativ eller 
eleven har været symptom fri i 48 timer kontaktes skolen for at aftale, hvornår eleven kommer 
tilbage til skolen. 
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