
Hvis en elev er hjemme på grund af Corona 

Retningslinjer hvis en elev er hjemme på grund af COVID-19 test eller COVID-19 sygdom: 

Eleven er… 
 

Eleven  Corona-familien 
(din række i 
klassen) 

Læreren Fraværsregisterring 

…ikke syg, men 
hjemme fordi 
der afventes 
test og/eller 
testsvar 

Du henvender dig til 
din 
fraværsinspektør, 
dine lærere og 
Mette Grøn og 
orienterer om din 
situation. 
 
Du sørger selv for at 
orientere dig om 
den undervisning, 
du ikke deltager i 
ved hjælp af din 
corona-familie og 
ved henvendelse til 
dine lærere. 
 

Hjælper eleven 
med udleverede 
materialer, lektier, 
løste opgaver osv. 

Sikrer at 
undervisningen og 
lektier er 
velbeskrevet på 
skemaet i uddata, 
og står til rådighed 
for kontakt fra 
eleven. 

Du vil blive 
registreret 
fraværende., 
medmindre du 
deltager i virtuel 
undervisning.  
Det registreres, at 
du er fraværende 
pga. COVID-19 test. 

…syg, men ikke 
konstateret 
positiv med 
COVID-19 

Du henvender dig til 
din 
fraværsinspektør, 
dine lærere og 
Mette Grøn og 
orienterer om din 
situation. 
 
Når du er rask nok 
til at modtage 
undervisning, sørger 
du selv for at 
orientere dig om 
den undervisning, 
du ikke deltager i 
ved hjælp af din 
corona familie og 
ved henvendelse til 
dine lærere. 
 

Skal ikke gøre 
noget. 

Sikrer at 
undervisningen og 
lektier er 
velbeskrevet på 
skemaet i uddata. 

Du vil blive 
registreret 
fraværende på 
grund af sygdom. 

Er konstateret 
positiv med 
COVID-19, men 
godt kan 
modtage 
undervisning 
hjemmefra 

Du henvender dig til 
Mette Grøn og 
orienterer om din 
situation. 
 
Du deltager i virtuel 
undervisning i alle 
timer via Teams. 

Skal ikke gøre 
noget. 

Sikrer virtuel 
undervisning via 
Teams i alle timer, 
og sikrer klar 
kommunikation 
med eleven om 
undervisningen. 

Du vil blive 
registreret 
tilstedeværende i 
alle de moduler, 
hvor du deltager 
virtuelt i 
undervisningen. 
Ved fravær fra den 



Hvis en elev er hjemme på grund af Corona 

 
 

Der opstilles 
kamera i klassen. 

virtuelle 
undervisning, vil du 
blive registreret 
fraværende. 

Er konstateret 
positiv med 
COVID-19, og 
er for syg til at 
deltage i 
undervisning 

Du henvender dig til 
Mette Grøn og 
orienterer om din 
situation. 
 

Skal ikke gøre 
noget. 

Sikrer at 
undervisningen og 
lektier er 
velbeskrevet på 
skemaet i uddata. 
 
Skal IKKE sørge for 
virtuel 
undervisning. 

Du vil blive 
registreret 
fraværende på 
grund af sygdom. 

 


