
Informationsbrev om krav og test og selvpodning på SG 

 

Krav om test 
I forbindelse med genåbningen af ungdomsuddannelserne er det et krav, at alle elever og ansatte 
har dokumentation for gennemført test inden for de seneste 72 timer.  
Enhver fremmødt elev samt ansatte skal til enhver tid og efter skolens anvisninger kunne fremvise 
den nødvendige dokumentation. Ved manglende fremvisning af negativt resultat fra den 
pligtmæssig test vil eleven – når dette ikke skyldes, at eleven har fået et positivt testresultat – være 
ulovligt fraværende fra undervisningen for den periode, som eleven dermed ikke kan fremmøde til. 
Skolen vil således herefter ikke have pligt til at give eleven nødundervisning i form af 
fjernundervisning hjemmefra.  
Ved særlige tilfælde kan elever eller ansatte blive undtaget for test. I disse tilfælde skal eleven 
kunne fremvise en lægeerklæring som en del af dokumentationen for særlige sundhedsmæssige 
udfordringer ved at blive testet. Skolen betaler i disse tilfælde for lægeerklæringen. 
 

Selvpodning 
Fra torsdag d. 8.  april vil det være muligt at lave selvtests på skolen ift. kravet om negativ 

coronatests. Der vil være mulighed for at gennemføre selvpodning alle fem hverdage på bestemte 

tidspunkter. Du vil skulle udføre testen selv under vejledning af uddannede supervisors, som vil 

vise, hvordan testen udføres samt sikre, at den bliver aflæst korrekt. Du skal stadig altid have en 

gældende test (under 72 timer) – hvis du vælger at selvpode på skolen, så dækker de to tests hele 

undervisningsperiodens fem dage, og du behøver således ikke benytte dig af et lokalt testcenter. 

Heller ikke ved fremmøde mandag.  

Hvis du ikke ønsker at selvpode, så skal du stadig benytte de almindelige testcentre i dit 

nærområde. Har du modtaget vaccination og derfor besidder et coronapas, skal du stadig testes 

negativ – gerne ved selvpodning på skolen.  

Video til gennemgang af selvpodning: 

https://falck.23video.com/secret/67910588/de670c9bc36a497dda0bda31e037afaf  

Den test, som I bliver tilbudt på SG er den korte næsetest – en hurtig antigentest, som giver et 

prøvesvar indenfor 15-30 minutter. De fleste mennesker synes, at det er lidt mærkeligt at tage 

testen, men du kan være ganske tryg ved det. Testen kan kilde lidt, og du kan få lyst til at tage 

vatpinden ud af næsen. Det er dog vigtigt, at du gennemfører testen korrekt for at få et retvisende 

testresultat. Du skal derfor inden fremmøde til selvpodning have læst instruktionerne grundigt samt 

set videoen ovenfor på forhånd, så du har et indblik i, hvordan det kommer til at forløbe. Vores 

fremgangsmåde kan godt variere lidt fra videoen fra Falk.  

Testsvar 

Når du har fået svar på din prøve, vil du modtage et SMS-link kort tid efter, som kan bruges til 

dokumentation til undervisning og øvrige sammenhæng de følgende 72 timer efter testtidspunktet. 

https://falck.23video.com/secret/67910588/de670c9bc36a497dda0bda31e037afaf


Skolen vil yderligere indberette testresultat til Sundhedsdatastyrelsen, så det også vil være at finde 

på Sundhed.dk indenfor ca. et døgns tid.  

Ved positivt testsvar 

Skulle du eller en klassekammerat bliver testet positiv for COVID-19 skal du forholde dig roligt. Din 

supervisor vil kontakte Coronaopsporingen, som vil give dig en henvisning til PCR-test. Du skal selv 

bestille testen på www.coronaproever.dk . Du skal gå i selvisolation indtil svar på PCR-test. 

Transport til selvisolation og PCR-test kan ske gående, på cykel eller ved privat kørsel. Der må ikke 

benyttes offentlig transport.  

For yderligere information, læs Sundhedsstyrelsens pjece:  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Genaabning/Skoler/Onepager-Test-af-

ansatte-og-elever.ashx?la=da&hash=DC8BFD35458726232D3C66C42D780C8EEE40BC2A  

http://www.coronaproever.dk/
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Genaabning/Skoler/Onepager-Test-af-ansatte-og-elever.ashx?la=da&hash=DC8BFD35458726232D3C66C42D780C8EEE40BC2A
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Genaabning/Skoler/Onepager-Test-af-ansatte-og-elever.ashx?la=da&hash=DC8BFD35458726232D3C66C42D780C8EEE40BC2A


Instruktion 

- Når du bliver hentet af supervisoren, vil du blive ført ind til 

testcentralen, som er at finde i hallen. Du skal ikke selv gå 

derhen uden ledsagelse af supervisor. Tag plads ved et af 

bordene. Husk at bruge mundbind. 

- Sprit dine hænder grundigt af: de skal være våde i 30 

sekunder og gnides godt på alle flader og i alle revner. Hvis 

du har synligt beskidte hænder, skal du vaske dem på din 

klasses anviste toilet.  

- Rengør dét bord, som du skal sidde ved.  

- Pak testudstyret ud med rene hænder. Et testkit vil 

indeholde podepind, testvæske og testbrik samt en 

skraldepose. Sørg for ikke at røre overfladen på testbrikken, 

men ryst den forsigtigt ud af indpakningen med fronten op. 

Hvis der mangler noget eller det er beskadiget, så bed om en 

ny af din supervisor. Husk at have din pose åben og klar til 

skrald.  

- Sprit dine hænder igen – husk 30 sekundersreglen.  

- Udfør podningen med podepinden ca. 2 cm inde i første 

næsebor: drej rundt 4 gange i 15 sekunder. Tag derefter 

pinden i det andet næsebor og gentag proceduren i dette. 

Tæl gerne inde i hovedet, så du har styr på sekunderne.  

- Kom podepinden i testvæsken og rør rundt mindst 10 gange. 

Klem gerne lidt på podepindens hoved, så væsken dækker 

hele overfladen. Træk derefter vatpinden op, mens du stadig 

klemmer væsken ud af vattet, og kasser pinden i din pose. 

Sæt låg på testvæsken og dryp 4 dråber i testfeltet på din 

testbrik. 

- Ræk hånden i vejret, lige så snart du har dryppet. Lad testen 

stå på bordet i 15 minutter – gerne ude i et hjørne, så du 

ikke kommer til at skubbe til den eller ramme den på anden 

vis.  

- Smid alt brugt materiale i din pose – ikke bind knude endnu, 

og vent på svar. Når de 15 minutter er gået, kommer en 

supervisor ned og scanner dit sundhedskort og tjekker din 

testbrik for svar. Husk at rengøre bordet igen, smid papiret i 

din pose og luk med en tæt knude.  

- Sprit hænder igen, smid den lukkede pose i affaldsspanden 

og gå tilbage til klasselokalet.  

 


