
 

Samtykke til COVID-test af elever mellem 12-14 år 

I forbindelse med sommerferien 2021 har Styrelsen for Patientsikkerhed/Børne- og undervisningsministeriet 

udsendt en opfordring til, at alle elever, der er fyldt 12 år, lader sig teste for COVID-19, når de møder 

fysisk frem på deres pågældende institution.  

Elever fra 12 år bør således kunne fremvise et negativt testresultat, som ikke er mere end 72 timer 

gammelt. Rødovre Kommune har valgt at supplere de stationære testcentre med mulighed for test lokalt på 

institutioner, der har åbent i sommerferieperioden. Den enkelte skole får to gange om ugen besøg af 

kommunens testkorps. Institutionslederen melder ud lokalt om testtiderne. 

Det kræver samtykke fra en forælder eller værge, hvis et barn under 15 år skal testes for COVID-19 på 

institutionen. Samtykket gælder indtil den 8. august 2021 og skal fremvises hver gang barnet testes. Det kan 

enten være ved at medbringe denne fysiske seddel (der vil være kopi af samtykkeerklæringen i 

skoleafdelingen), eller ved at tage et billede af den udfyldte seddel, som fremvises forud for test. 

Ved at underskrive denne erklæring giver du som forælder/værge dit samtykke til, at dit barn bliver 

COVID-19-testet.  

Om COVID-19-testen 

Testen, som anvendes, er en såkaldt næseborstest, der i forbindelse med test skal føres 2-4 cm op i næsen. 

Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten. 

Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer test end ovenstående, vil alle forældre/værger 

blive skriftligt informeret om dette. 

Ved negativt testsvar skal der ikke foretages yderligere (svaret kan ses på sundhed.dk). 

Ved positivt testsvar informeres I som forældre om hurtigst muligt at hente jeres barn, og barnet isoleres. 

Kommunen sørger for, at Styrelsen for Patientsikkerhed informeres med henblik på smitteopsporing. 

Data om testresultat videregives til Sundhedsmyndighederne. 

 

Barnets navn, Cpr.nr. og institutionsnavn 

_______________________________________________________________________________ 

Forælder/værges navn med blokbogstaver og mobiltelefonnr. 

_______________________________________________________________________________ 

Forælder/værges underskrift 

________________________________________________________________________________ 


