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Spørgsmål og svar
På siderne her finder du en masse spørgsmål og svar,
som måske kan hjælpe dig med det, du er i tvivl om.

Skal jeg testes hver dag?
Nej, du behøver ikke at blive testet hver dag.
Du skal dog kunne vise en negativ test hver dag, som er maksimalt 72 timer gammel.
Det betyder, at du skal testes 2-3 gange om ugen.
Eksempel 1
Testdag og -tidspunkt
Fredag kl. 14.00
Mandag kl.14.00
Torsdag kl. 14.00

Testen kan vises
Mandag frem til kl. 14.00
Tirsdag, onsdag og torsdag frem til kl. 14.
Fredag

Testen udløber
Mandag kl. 14.00
Torsdag kl. 14.00
Søndag kl. 14.00

Testen kan vises
Mandag, tirsdag og onsdag frem til kl. 14.
Torsdag, fredag

Testen udløber
Onsdag kl. 14.00
Lørdag kl. 14.00

Eksempel 2
Testdag og -tidspunkt
Søndag kl. 14.00
Onsdag kl.14.00

Oversigt over testtidspunkt og udløbstidspunkt
Testdag- og tidspunkt
Mandag kl. 08.00
Tirsdag kl. 08.00
Onsdag kl. 08.00
Torsdag kl. 08.00
Fredag kl. 08.00
Lørdag kl. 08.00
Søndag kl. 08.00

Testen udløber
Torsdag kl. 08.00
Fredag kl. 08.00
Lørdag kl. 08.00
Søndag kl. 08.00
Mandag kl. 08.00
Tirsdag kl.08.00
Onsdag kl. 08.00

Hvor skal jeg testes?
Som udgangspunkt skal du selv sørge for at blive testet på et offentligt teststed i nærheden af din
bopæl.
Vi forventer, at der vil komme tilbud om at blive testet på nogle af vores afdelinger på et senere
tidspunkt. Du får separat besked senere.
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Skal jeg møde op, hvis jeg har en positiv test?
Nej. Hvis du er testet positiv for Covid-19 skal du give skolen besked og derefter
blive hjemme og følge myndighedernes retningslinjer.
Hvis du er testet positiv for Covid-19 bliver du registreret med lovligt fravær.
Du har mulighed for at følge fjernundervisning, hvis det er blandt FGU Østjyllands tilbud.

Må jeg gå ind på skolen, hvis jeg ikke har en negativ test?
Nej.

Må jeg gå ind på skolen for at logge på en computer, komme på
nettet eller printe, så jeg kan vise mit testsvar?
Nej. Du skal fremvise dokumentation for dit negative testsvar udenfor. Hvis ikke du kan det, bliver
du sendt hjem og du bliver registreret med ulovligt fravær.

Må jeg gå ind på skolen, hvis jeg har en negativ test der er mere end 72 timer
gammel, men jeg ved, at jeg ikke har været udsat for smitte?
Nej. Det er et krav at du kan fremvise en test, der er maksimalt 72 timer gammel for at du må gå
ind på skolen.

Skal jeg også fremvise test, hvis jeg skal have fjernundervisning?
Nej, der er kun krav om test, hvis du skal møde op på skolen til undervisning.

Kan jeg få fjernundervisning, hvis jeg er sendt hjem og registreret med ulovligt
fravær på grund af manglende eller mangelfuld dokumentation?
Nej.

Hvad er manglende eller mangelfuld dokumentation?
•
•
•
•

Hvis du ikke er blevet testet, inden du møder op ved skolen og du ikke har særlig grund til
ikke at skulle testes (Se punkt I hvilke situationer er jeg fritaget fra test)
Hvis din test er mere end 72 timer gammel.
Hvis du ikke kan vise din test på skærm, papir eller lignende, inden du går ind på skolen.
Hvis du ikke har medbragt gyldigt ID.

I hvilke situationer kan jeg være fritaget fra test?
Der kan være særlige omstændigheder som gør, at du er fritaget fra test.
•
•
•
•

Hvis du har en lægeerklæring på, at du ikke skal testes. Tal med din underviser om vilkår
for lægeerklæring.
Hvis du har et positivt testresultat som er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt og du
ikke har symptomer.
Hvis du kan dokumentere, at du er færdigvaccineret mod Covid-19.
Du skal være forberedt på, at du kan blive bedt om at fremvise denne dokumentation både
ved de fælles kontroller og ved løbende kontrol.

