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Kære ledere og ansatte 

 

Tak for jeres store indsats med den gradvise genåbning. Der er som be-

kendt indført en kraftig opfordring eller et krav til, at fremmødte elever 

fra 12 år og ansatte bliver testet for COVID-19 afhængigt af, om der er 

tale om grundskole eller ungdoms- og voksenuddannelse.  

 

Test er et centralt værktøj til at bryde og håndtere smittekæder, og vi skal 

undgå, at den øgede brug af test og identificeringen af positive testsvar 

fører til en form for corona-skam hos eleverne. 
 

Testopgaven  

Test er en afgørende forudsætning for genåbningen, og jo mere samfun-

det genåbnes, desto mere er der brug for at øge testkapaciteten. Mange af 

de skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor der er krav om test, er i gang 

med at opbygge lokale testmuligheder. 

 

Modvirke corona-skam  

Testarbejdet vil uundgåeligt betyde, at nogle elever testes positive, og det 

kan medføre corona-skam blandt eleverne. Nogle tænker måske, at der 

må være en grund til, at lige netop de blev testet positiv, når andre ikke 

blev det, eller de føler sig stigmatiseret, fordi deres klasse eller hele sko-

len må sendes hjem på grund af positive testsvar hos enkelte elever. An-

dre er undtaget for test på grund af svært ubehag og/eller forværring af 

sygdom eller lignende og bliver pludselig ”dem, man undgår.”  
 

Men COVID-19 er en meget smitsom virus, der vilkårligt kan ramme 

alle – også dem, der passer godt på og følger retningslinjerne. Det er 

vigtigt, at skoler og uddannelsesinstitutioner modvirker, at elever skam-

mer sig unødigt eller udskammer andre i tilfælde af positive testsvar eller 

i tilfælde af, at nogle elever fritages for test.  

 

Vi håber, at I vil hjælpe klasserne til at få talt om, hvordan de undgår, at 

positive test og undtagelse for test fører til corona-skam. Elevorganisati-

onerne på grundskole-, ungdoms- og voksenuddannelsesområdet har 

netop peget på vigtigheden af den lokale dialog.  
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I kan finde inspiration til dialogen i det medsendte inspirationsark. Ved-

lagt er også to plakater, som Børne- og Undervisningsministeriet har 

udarbejdet med input fra elevorganisationerne, som også sætter fokus på 

corona-skam. Dem er I velkomne til at bruge. Plakaterne kan fremover 

findes på uvm.dk/genåbning.dk. 

 

Til sidst vil jeg igen takke for den kæmpestore indsats, som I leverer i en 

svær tid. I har trukket et tungt læs i lang tid, og det er vi rigtig mange, der 

er taknemmelige for.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

 

 

 

 

http://www.uvm.dk/genåbning


Inspiration til elevdialog om corona-skam på 
børne- og undervisningsområdet 

Jo mere samfundet åbnes, jo mere vil test fylde i hverdagen. Det gælder også for elever og ansatte på skoler og uddannelsesinstituti-
oner. Det vil uundgåeligt betyde, at nogle elever testes positive for COVID-19. 

For at undgå corona-skam blandt eleverne – både dem, der testes positive, falsk positive eller dem, der legitimt er undtaget for at 
blive testet – er der her samlet inspiration til, hvordan I kan hjælpe klassefællesskaberne til at tale om, hvordan corona-skam modar-
bejdes. Der er forslag til dialogspørgsmål, relevante henvisninger til Sundhedsstyrelsens inspirationsmateriale og til plakater om 
corona-skam, som I er velkomne til at hænge op på skolerne. 

Forslag til dialog
Eleverne kan sammen med deres lærer/underviser skabe et regelsæt for, hvordan positive testsvar og undtagelse for test kan 
håndteres i klassen. Målgruppen for dialogen kan være alle elever, hvor der er opfordring til eller krav om test. På grundskoleområdet 
er det vigtigt, at I overvejer, hvilke klassetrin det særligt vil være relevant at tage denne dialog med.

Inspiration til dialogspørgsmål: 

1. Kender I nogen jævnaldrende, der har været testet positiv for COVID-19 eller er undtaget for at blive testet? Hvis ja, hvad var 
jeres reaktion på det, og hvad sagde I til vedkommende, da I hørte det?

2. Hvordan vil I selv gerne vil have, at jeres kammerater reagerer, hvis I eventuelt en dag bliver testet positiv eller undtaget for test? 

3. Hvordan kan vi i klassen på den ene side hjælpe hinanden med at overholde de sundhedsmæssige opfordringer/krav, der 
begrænser smittespredningen, fx test, håndhygiejne, afstand, og på den anden side hjælpe hinanden med ikke at pege fingre af 
hinanden, når klassekammerater testes positiv for COVID-19 eller undtages for test?

4. Kan vi som klasse blive enige om nogle principper for, hvordan vi håndterer, når én eller flere testes positiv for COVID-19 eller er 
undtaget for test? Kan I nævne tre konkrete handlemuligheder, som vi skal huske hinanden på? Principperne kan evt. følges op af 
skolens ledelse med henblik på, at ideerne høres på tværs af klasserne. 

Inspiration fra Sundhedsstyrelsen 
Sundhedsstyrelsen har lavet undervisningsmateriale om corona, herunder dialogkort, hvor I også kan hente inspiration: 

• Inspirationsmateriale til undervisere på ungdomsuddannelser: ”Dialog med unge om corona” 
• Inspirationsmateriale til lærere i udskolingen: ”Dialog med elever i udskolingen om deres liv under coronaepidemien”  

Plakat 
Med input fra elevorganisationerne har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet plakater om corona-skam. Plakaterne er 
vedhæftet mailen og kan downloades på uvm.dk/genåbning.dk

Kontakt 
Corona-relaterede spørgsmål kan stilles til Børne- og Undervisningsministerierets hotline på telefon 7080 6707. Hotlinen har åbent 
mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Dialog-med-unge-om-coronaepidemien
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Dialog-med-elever-i-udskolingen-om-deres-liv-under-coronaepidemien
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/genaabning-og-test



