Kære forældre!
Situationen er nu sådan, at vi skal have en del elever ind på skolen i den kommende tid – og
samtidig skal vi passe rigtig godt på hinanden. Det er ikke et krav, at elever over 11 år skal
møde op med en negativ test, men en kraftig opfordring fra Sundhedsstyrelsen. Jeg er
taknemmelig for, at alle forældre til elever, der møder op på mandag, har givet tilsagn om at
sørge for testning af deres børn i weekenden, så de kan møde op med en negativ test på
mandag.
Jeg vil indtrængende appellere til alle forældre til elever over 11 år:
✓ Giv samtykke til, at elever kan blive testet på skolen, eller:
✓ Hvis ikke I ønsker dette, så sørg selv for test ved nogle af de mange test-steder rundt
omkring, så der altid forefindes en test, der er højst 72 timer gammel.
På hjemmesiden kan I se en oversigt over test-muligheder i Kerteminde Kommune:
(https://rynkeby-friskole.dk/wp-content/uploads/2021/03/Offentlig-testning-uge-10-og11-og-12.pdf )
Det er meget vigtigt, at I bakker op om dette, da det er grundlaget for at alle elever, forældre
og personale kan føle sig trygge hver dag i skolen. Jeg mener, det er et lille offer at bringe for
at kunne komme i skole igen.
Kerteminde Kommune stiller et pode-team til rådighed på skolen hver tirsdag og torsdag fra
kl. 10.00 – 11.00. Her vil uddannet personale med alle relevante værnemidler pode eleverne
med den korte næse-test, som giver svar efter 15 min. Både Karen og jeg vil være til stede og
sørge for, at alle elever er trygge ved situationen. Det vil foregå i Videnscentret, og vi skal nok
sørge for alt det praktiske. Hvis ikke I selv har prøvet det, kan jeg berolige jer med, at testen er
en meget harmløs affære, der er hurtigt overstået. Jeg forventer, at det meget hurtigt vil blive
ren rutine for de fleste.
Skulle det forekomme, at der er en positiv test, sker følgende:
• I modtager som forældre et opkald fra skolen
• Dit barn bliver fulgt op i et lokale, hvor barnet er isoleret, indtil I afhenter. Hvis eleven selv
må tage hjem, aftales dette
• I skal bestille en PCR-test og give skolen besked på svarresultatet
• Skolen iværksætter smitteopsporing af nære kontakter på skolen – I iværksætter opsporing
og orientering af nære kontakter udenfor skolen.
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Vi følger myndighedernes vejledning om, hvornår smittede kan komme på skolen igen. De
nyeste retningslinjer er indsat i en infoboks herunder.
Personer som tester positiv for COVID-19 skal blive hjemme:
•

indtil 48 timer efter at personen ikke længere har symptomer, eller

•

indtil 10 dage efter symptomstart, hvis vedkommende har haft to
feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx
paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med
milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og
lugtesans.

For de elever og medarbejdere, som tester positiv for COVID-19 uden at
have symptomer gælder følgende:
•

Den smittede person uden symptomer skal blive hjemme i 7 dage
efter, testen blev taget (ikke 7 dage efter modtaget testsvar) og
anses herefter for at være smittefri. Udvikler den smittede person
symptomer i denne periode kan selvisolationsperioden ophæves
som beskrevet øverst.

Smittede personer skal ikke testes negativ for at komme tilbage igen til skolen.
På forhånd tak for jeres forståelse i denne turbulente tid, og tøv ikke med at rette henvendelse
Testen kan nemlig i en længere periode efter symptomophør være positiv pga.
til undertegnede, hvis I har spørgsmål eller input til ovenstående.
inaktiv virus, selv om man er rask og ikke længere smitter.
God og negativ weekend til jer alle!
Bedste hilsner
Rasmus
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