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Retningslinje for COVID-19-test og kontrol – Elever og kursister /Ansatte ved EUC NORD 
 
Nedenstående er krav og betingelser for genåbning 
 

• Alle elever, kursister og ansatte der møder fysisk frem på EUC Nord, skal løbende COVID-19 testes. 
• Elever, kursister og ansatte skal til enhver tid kunne fremvise den nødvendige dokumentation.   
• COVID-19-test kan både være en PCR-test (i halsen) eller en antigentest (i næsen). 

 
Krav til fremmøde 

• En COVID-19-test må maksimalt være 72 timer gammel, hver gang du møder ind. 
• Der er ikke krav om test i uger uden fysisk fremmøde. 

 
Hvis man har symptomer, skal man – som hidtil – blive hjemme. 
 
Kontrol af test 
For elever og kursister vil det ske ved at: 

• Den pågældende underviser, der har klassen/holdet i dagens første 1. lektion, skal kontrollere, at 
betingelserne for fremmøde er opfyldt hos den enkelte elev/ kursist. 

• Først når betingelserne er opfyldt, kan og må underviser registrere den enkelte elev/kursist for 
fremmødt i Lectio og på klasseliste (dem der ikke anvender Lectio). 

 
For ansatte vil det ske ved at: 

• Chef sikrer løbende, at ansatte der møder fysisk ind i eget ansvarsområde opfylder krav for 
fremmøde. 

Der vil snarest blive udarbejdet en blanket fx SDBF eller lignende til formålet. 
 
Ved manglende fremvisning af test 
(elever, kursister) 
Ved manglende fremvisning af negativt resultat fra 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 ikke have pligt til at give eleven nødundervisning i form af fjernundervisning 
hjemmefra. 
 
(ansatte) 
En ansat, der ikke efterkommer et pålæg om test vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner. 
 
I de tilfælde af en positiv test 
Her gælder almindelige regler ved fravær i forbindelse med sygdom. Elever vil evt. kunne følge 
nødundervisning, hvis dette er tilgængeligt. 
 
Undtagelser til krav om test 
Krav om test gælder ikke for elever og ansatte der, 

• af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19. 
• som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller 

antigentest for covid-19. 



HBB 26.02.2021 
Vers. 2 
Rev. 28.02.2021 
 

• tidligere har været smittet med covid-19 og kan fremvise dokumentation for et positivt 
undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på 
fremvisnings-tidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt. 

 
Ift. tilfælde af særlige sundhedsmæssige udfordringer, jf. ovenfor, skal det dokumenteres med 
lægeerklæring. 
 
Test steder i Nordjylland pt. 

• Hurtig test/antigentest (den i næsen) Steder og tider for hurtigtest  
• PCR-test (den i halsen) Steder og tider for PCR-test 

OBS: Hvis du skal bruge et testsvar inden en mandag morgen, bør PCR-test være foretaget senest lørdag, 
mens hurtigtesten bør foretages senest søndag. 
 
COVID-19 test på EUC Nord 
EUC Nord arbejder på i nær fremtid, at kunne oprette testcentre for elever/kursister og ansatte. Test tilbydes 
i skole/arbejdstiden. 
 
 
Svar på Spørgsmål 
 
Krav om testbevis inden for de seneste 72 timer, er det fra prøvetidspunktet?  
Svar: Ja.  
 
Hvis man kan fremvise dokumentation for, at man er vaccineret, skal man så stadigvæk testes og 
fremvise testbevis? 
Svar: Ja, der er varianter, hvor vaccinen viser tegn på resistens over for nogle af Corona vaccinerne. fx den 
sydafrikanske variant. 
 
Hvem skal betale for en lægeerklæring? 
Svar: For Elever og kursister forventes de selv at afholde udgifter til lægeerklæringer.  
For så vidt angår ansatte kan arbejdspladsen refundere udgifter hertil. 
 
 
 
 
 
Retningslinjen er udarbejdet efter BUVM 
Voksenuddannelser - Retningslinjer for COVID19-test i forbindelse med genåbning af 
grundskoler (herunder efterskoler) og ungdoms- og voksenuddannelser i Nord- og Vestjylland vers.3 af 27/2 
2021. Retningslinjer er gældende fra 28. februar 2021.  
 
 

https://rn.dk/da/Sundhed/Patient-i-Region-Nordjylland/Hospitaler/Coronavirus/Coronatest/Hurtigtest
https://rn.dk/Sundhed/Patient-i-Region-Nordjylland/Hospitaler/Coronavirus/Coronatest/Personer-UDEN-eller-MILDE-symptomer

