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Orientering til forældre om mulighed for test af børn og unge over 12 år på
skolerne
Kære Forældre
Vi har nu haft alle børn og unge tilbage i vores skoler i lidt over en uges tid og det har været en
fornøjelse at se alle tilbage igen. Både børn og voksne er glade for at være tilbage og for at være
sammen. Jeg lovede sidst at vende tilbage, når vi havde mere konkret viden om, hvordan vi kan
etablere test af børn og unge på skolerne.
I dette nyhedsbrev orienterer jeg om, hvordan vi planlægger at etablere mulighed for test af
eleverne på skolerne samt om smittesituationen i Allerød.
Genåbningen af skolerne er ledsaget med kraftig opfordring til test
Som annonceret i mit tidligere nyhedsbrev er genåbningen af vores skoler ledsaget af en kraftig
opfordring til, at alle børn og unge over 12 år lader sig teste 2 gange ugentligt. Derfor vil det nu blive
muligt for jeres børn og unge over 12 år at lade sig teste 2 gange om ugen med kviktest i skoletiden
på egen skole. For børn over 12 år men under 15 år, kan dette kun ske, hvis I som forældre giver
samtykke til det. I kan give samtykke til at lade jeres børn teste på skolen i resten af dette skoleår
inde i AULA under menuen stamkort. Børn under 12 år testes således ikke på egen skole, men
henvises til Centerhallen, Kirkehavegård eller cafeteriet i Lynge.
Er jeres barn over 15 år, kan han/hun selv give samtykke til at lade sig teste ved at tilkendegive at de
ønsker at lade sig teste på skolen til klasselærerne. I skal som forældre være orienteret om dette og
denne orientering anses derfor som en orientering til jer om at jeres børn over 15 år kan lade sig
teste 2 gange ugentligt i skoletiden på egen skole.
Næste gang I forældre logger på AULA, vil I alle blive spurgt om I vil give samtykke til at lade jeres
børn teste, men det er altså kun relevant for jer, der har børn mellem 12 og 14 år. Jer der giver
samtykke, giver samtykke til at lade jeres barn blive testet 2 gange ugentligt i resten af dette skoleår.
NB. Hvis I vælger at give samtykke til at jeres børn og unge mellem 12-14 lader sig teste, så skal
barnet have sit sygesikringsbevis med på de dage, hvor testningen vil ske. Dette vil I få yderligere
besked om fra jeres lokale skole. De unge over 15 år, der ønsker at lade sig teste, vil ligeledes blive
orienteret om at medbringe deres sygesikringsbevis. Sygesikringsbeviset skal anvendes til at scanne
resultaterne direkte ind til seruminstituttet.
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Vi sørger for gode og trygge rammer for børnene og klassens lærere/kendte voksne vil således følge
børnene ned til teststedet på skolen. Selve testningen foregår bag en afskærmning.
Hvis jeres barn tester positiv vil I blive kontaktet med det samme og jeres barn skal herefter hurtigst
muligt have taget en PCR-test med henblik på at udelukke en falsk positiv og herefter skal jeres barn
gå i isolation. Når I får svaret på PCR-testen skal I kontakte skolens ledelse med det samme, idet hvis
PCR-testen er positiv, påbegynder skolen smitteopsporing, og de nære kontakter sendes ligeledes
hjem i isolation med henblik på test på 4. og 6. dagen.
Vi starter op stille og roligt over de kommende dage, men det tager nok lige noget tid inden vi er helt
oppe og køre. Så hav gerne lidt tålmodighed med os alle her i starten.
Alle medarbejdere og ledere opfordres ligeledes kraftigt til at lade sig teste 2 gange ugentligt. Dette
sker også på skolerne.
Stigende incidens i Allerød
I Allerød Kommune er der aktuelt 54 nye smittetilfælde inden for den seneste uge, hvilket giver en
incidens på 211. Som noget nyt regner man også en såkaldt testkorrigeret incidens ud. Den tager
højde for testniveauet i den enkelte kommune og her har Allerød Kommune aktuelt en
testkorrigeret incidens på 140 Det afgørende er, at Allerød Kommune holder sig under 250
testkorrigeret. Dette på baggrund af den automatiske nedlukningsmodel, hvor en kommune er
tvunget til at lukke ned, hvis man kommer over 250 testkorrigeret.
Lige nu har vi mest smitte i midtbyen og i Blovstrød og en del smittetilfælde på børne- og
ungeområdet.
Smitten er altså stigende i Allerød Kommune og kommer vi meget længere op, kan vi risikere at
måtte lukke hele eller dele af kommunen ned. Det er der ingen der ønsker, så det er vigtigt at vi alle
gør en stor indsats for at reducere smittespredningen mest muligt ved at overholde alle
retningslinjer og blive testet løbende, så vi finder og stopper smittekæderne.
Tak for indsatsen
Vi er meget glade for at være fuldt tilbage på skolerne og vi vil gerne takke jer alle for den store
opbakning I viser alle medarbejderne ved at være forstående over for de mange retningslinjer, vi
fortsat følger for at reducere smitterisikoen. Og også tak til jer alle for at blive ved med at følge
opfordringen til test, til at bære mundbind og i det hele taget gøre, hvad I kan hver især for at
nedbringe den aktuelle smitte i kommunen.
Med venlig hilsen
Dorthe Lund Nielsen
Skole- og Dagtilbudschef
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