
 

 

 

Håndtering af covid-19 krisen på skoler og institutioner 
Information om hvad skoler og institutioner i Qeqqata Kommunia gør i forhold til Coronasmitte 

Skoler og institutioner i Qeqqata Kommunia har flere gange måttet tilpasse sig en ny situation, da 
smitten med corona er meget utilregnelig. Det medfører mange spørgsmål, og derfor har Området 
for Uddannelse samlet dem, der oftest bliver stillet. Læs spørgsmål og svar her. 

 

Daginstitutioner, Vuggestuer og børnehaver: 

Er der lavet reviderede Covid-19 beredskabsplaner, der tager højde den store smittespredning i 
forskellige børnepasningsordninger i kommunen både for børn/forældre og for de ansatte? 

Området for Uddannelse tilpasser beredskabsplanerne til de nyeste retningslinjer, som udmeldes 
af Naalakkersuisut og Landslægeembedet. Der er blandt andet lavet pædagogiske kort og 
kontaktpersoner om enkelte børn, som er sendt til daginstitutionskontoret, hvorpå 
informationerne om at være øvrig kontakt beskrives. Der står også, hvordan man som forældre og 
medarbejder skal agere. 

 

Hvordan sikrer man pasningsforpligtelsen i det enkelte daginstitutioner for at dagligdagen 
gennemgøres ansvarligt? 

I dage med høj smittetryk skal hver daginstitution dagligt rapportere til daginstitutionskontoret 
om dagens status af antal smittede af børn og personale, antal af karantæne blandt børn og 
personale.  

Såfremt den enkelte institution har høj smittetryk kan der rokeres børn og personale mellem 
daginstitutionerne.  

 

Hvordan bliver beredskabsplaner/nye retningslinjer kommunikeret ud til de enkelte institutioner 
og deres ansatte og derfra til forældre og børn? 

Når der laves rettelser i beredskabsplanerne, sendes disse til institutionslederne skriftligt. Derefter 
sørger institutionslederne for, at forældrene og børnene får den relevante information. 

 

Tages der særlige forholdsregler for at beskytte de ansatte mod smitte? 

Der opfordres jævnligt til at opretholde høj hygiejne og opmærksomhed på symptomer hos 
medarbejdere og børn. Desuden opfordres der til at holde børnene og medarbejderne i adskilte 



 

 

grupper, så der ikke kan ske smitte på tværs af stuerne. Som noget nyt udsendes antigentests til 
alle institutioner til brug for personalet. 

 

Har de enkelte institutionsledere frihed til selv at lave deres egne forholdsregler, når der 
konstateres stor smitte blandt børn og de ansatte? 

Nej. Kommunens kriseberedskab udmelder forholdsregler og det sker ud fra landslægeembedets 
anbefalinger. På den måde sikres ens retningslinjer institutionerne imellem. 

 

Folkeskolen: 
Holder skolerne lukkede når der opstår smitte blandt elever eller lærere? 

Skolerne fortsætter normalt drift og holder åbent. Anbefalinger fra Naalakkersuisut og 
Landslægeembedet gælder også i folkeskolerne. Eleverne sendes ikke længere hjem på grund af 
smitte i klassen. 

For at opfylde elevens undervisningspligt og for at der ikke lægges hindringer i vejen for elevens 
skolegang, skal eleven der er symptomfri og som er rask, møde i skole. 

 

Hvad gør forældrene når en elev har symptomer eller er smittet: 

Når en elev har symptomer eller er smittet, skal eleven blive hjemme. Dette skal meddeles skolen. 

 

Hvad gør forældrene når der er konstateret smitte i husstanden? 

Når en i husstanden er ramt af corona, er eleverne nærkontakt til den smittede såfremt eleven 
ikke har fået boostervaccine/ 3. stik eller ikke har været smittet inden for de seneste 12 uger og 
skal dermed ikke møde op i skole.  

Hvis en elev er nær kontakt til en smittet og har fået sin boostervaccine/sit 3. stik eller har været 
smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 uger, behøver eleven ikke gå i karantæne. Elever 
kan møde op i skole. 

Forældre meddeler skolen når elever bliver hjemme på grund af at de er nærkontakter.  Hvis 
eleven ikke har symptomer skal eleven lave opgaver som er beskrevet i ugeplanerne. 

 

Når der er konstateret smitte i klassen: 

Såfremt en lærer eller en elev er ramt af corona, er de øvrige elever øvrige kontakter. Hvis eleven 
er symptomfri, skal eleven møde op i skole. 



 

 

De elever, hvis forældre lader deres børn blive hjemme selvom de ikke har symptomer, og ikke har 
været nærkontakter, får deres fravær noteret som ulovlig fravær.  

 

Hvilke forholdsregler er der taget for at beskytte lærere og elever mod coronasmitte? 

Der opfordres til generel høj hygiejne samt fokus på symptomer hos børnene og de ansatte. 
Desuden har skolerne indført forholdsregler, hvor klasser og trin ikke blandes unødigt, for at 
undgå spredning af smitte mellem klasserne. Der er opsat håndsprit på alle skoler. 

 

Når forældre lader deres børn blive hjemme for at undgå coronasmitte, bliver det registreret 
som lovligt eller ulovligt fravær? 

Børn, der er i karantæne pga. de er nærkontakt eller smittet med corona, registreres som lovligt 
fravær. Børn, der holdes hjemme pga. forældres frygt for smitte, registreres som ulovligt fravær, 
da det ikke er en anbefaling fra myndighederne. 

 

Hvilke konsekvenser forventer forvaltningen, at coronasituationen vil få for de store elever i 
afgangsklasserne? 

Umiddelbart ikke noget. Skolerne har fokus på afgangsklasserne og overgår til online undervisning, 
når det er muligt, så elever der er hjemme, kan følge med.  Alternativt skal elever have mulighed 
for at få opgaver bragt hjem eller via intra, showbie, alinea eller clio. 

 

Kan lærere der er i isolation eller karantæne undervise elever? 

Ja, lærere der er raske uden symptomer kan af deres leder blive bedt om at undervise hjemmefra 
via Zoom eller Teams og give opgaver via online tjenester som intra, showbie, clio o.lign. Skolen 
sørger for elever arbejder med de ugeplaner, som læreren har udarbejdet. 

 

Kan elever der er i isolation eller karantæne få undervisning hjemmefra? 

For symptomfri elever, der er nærkontakt til en coronasmittet i husstanden og er hjemme, giver 
skolerne forskellige muligheder: uddeling af onlineopgaver, f.eks. via Clio, intra, Alinea o.lign. til 
elever, såfremt dette ikke er en mulighed, afleveres elevernes opgaver til hjemmet.  

 

 

 



 

 

Hvad sker der hvis skolerne lukkes? 

Såfremt skolerne lukkes, igangsættes onlineundervisningen, og afholdes i henhold til erfaringerne. 
Vi har lærere der kan hjælpe til med iPad undervisningen, som er klar til at hjælpe med 
onlineundervisningen. 

Lærerne der hjælper til, rådgiver deres lærerkollegaer med mellemrum angående undervisning 
med iPads i løbet af skoleåret, endvidere afholdes onlinekursus via Kivitsisa flere gange om året for 
lærere med behov. 

 

 


