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Håndtering af COVID-19 på kostskolen 
– 15. november 2021. 
 
Kære kostskoleelev og forældre, 
 
Vi står desværre i en situation, hvor COVID-19 smitten stiger i Danmark. COVID-19 er igen blevet 
klassificeret som en samfundskritisk sygdom og myndighederne har valgt at gøre brug af nogle 
værktøjer for at håndtere situationen.  
 
COVID-19 pas er blevet indført igen og vil i flere forskellige situationer skulle bruges. Hertil skal 
nævnes at personer med immunitet kun har et gældende COVID-19 pas i 6 måneder frem for 
tidligere 12 måneder.  
 
Afhængig af, hvordan situationen udvikler sig hen over vinteren, vil myndighederne kunne tage flere 
værktøjer i brug for at minimere smitten.  
 
På kostskolen forholder vi os til situationens alvor og ser det som vigtigt at minimere risikoen for 
smitte på kostskolen og smittespredning generelt. Vi følger myndighedernes retningslinjer og regler 
på området samt forholder os til den virkelighed vi er en del af som kostskole i Nyborg.  
 

Gæster 
Som situationen er nu, vælger vi, fra og med mandag d. 15. november 2021, at lukke ned for 
muligheden for at havde gæster i huset. Vi ønsker at værne om eleverne der bor på kostskolen samt 
medarbejderstaben. Det vil derfor i en periode ikke være tilladt at havde gæster (alle ude fra 
kommende) på kostskolen. Det gælder både dagsgæster og overnattende gæster.  
 
Hvis man som forældre ønsker at komme forbi kostskolen er dette kun tilladt, hvis det aftales med 
undertegnede, kostskoleleder Betina Hyldgaard Andersen via mail (ba@nyborg-gym.dk). Derudover 
skal COVID-19 pas kunne fremvises med gyldig vaccination, immunitet eller negativ test, til 
vagthavende kostlærer ved ankomst.  
 

Juleferien 
Julen nærmer sig og dermed også juleferien. Kostskolen lukker ned til ferie, fredag d. 17. december 
2021 kl. 16.00 og åbner op igen, søndag d. 2. januar 2022 kl. 16.00.  
Grundet COVID-19 situationen kræver vi at alle kostskoleelever skal kunne fremvise COVID-19 PCR 
test (test fra halsen) ved ankomst. Testen må ikke være mere end 96 timer gammel ved ankomst 
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(beregnes fra det tidspunkt man testes). Hvis forældre ønsker at komme ind på kostskolen i 
forbindelse med aflevering, gælder samme regler om PCR-test. 
Testen kræves grundet den udvikling vi ser, både i Danmark og rundt omkring i verdenen. Vores 
elever vil komme retur fra hele verdenen og derfor indfører vi denne regel, som skal følges, for at 
kunne komme retur til kostskolen.  Vi anbefaler derfor, at man i god tid får bestilt en tid til PCR test / 
følger sit eget lands retningslinjer for PCR test, så den bliver taget i tide (max 96 timer før ankomst), 
så testsvar kan fremvises ved ankomst. 
 
 
Hvis du eller dine forældre har nogle spørgsmål, er I velkommen til at tage kontakt til undertegnede. 
 
 
De bedste hilsner til jer alle! 
 

     
Betina Hyldgaard Andersen    Henrik Vestergaard Stokholm 
Kostskoleleder                                                                   Rektor                             
           
Vedlagt:  
 

- COVID-19 retningslinjer og regler på kostskolen – gældende fra 15. november 2021  
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COVID- 19 retningslinjer og regler på kostskolen  
- Gældende fra og med mandag d. 15. november 2021 
 
 

ANKOMST EFTER JULEFERIEN – JANUAR 2022 
 
Kostskolen lukker ned til ferie, fredag d. 17. december 2021 kl. 16.00 og åbner op igen, søndag d. 2. 
januar 2022 kl. 16.00.  
 
Grundet COVID-19 situationen kræver vi at alle kostskoleelever skal kunne fremvise COVID-19 PCR-
test (test fra halsen) ved ankomst. Testen må ikke være mere end 96 timer gammel ved ankomst 
(beregnes fra det tidspunkt man testes).  
Hvis forældre ønsker at komme ind på kostskolen i forbindelse med aflevering, gælder samme 
regler om PCR-test. 
 
Testen kræves grundet den udvikling vi ser, både i Danmark og i en stor del af verdenen. Vi har elever 
fra hele verden og da mange vil komme retur fra hele Danmark og udlandet indfører vi denne regel, 
som skal følges, for at kunne komme retur til kostskolen.   
 

UGENTLIGE TESTS 
For dem af jer, der ikke er fuldt ud vaccineret, som ikke har immunitet (positiv COVID-19 test) eller 
har valgt ikke at blive vaccineret, skal lade sig teste kontinuerligt hver uge. Nærmere info kommer på 
lectio.  
Ovenstående skal følges for at kunne bo på kostskolen. 

 
VED SYMPTOMER PÅ SYGDOM 
Ved symptomer på sygdom skal du reagere omgående og kontakte vagthavende kostlærer. Dette 
gælder hele døgnet! Det gælder alle former for sygdom og symptomer. 
 
Hvis du oplever at have symptomer på COVID-19 (ondt i halsen, hovedpine, feber, hoste, øm i 
kroppen) eller vurderer at have været i kontakt med en person, der har COVID-19, skal du gå 
ind på dit værelse og isolere dig og ringe til vagthavende kostlærer (+45 30701839). 
 
Vi ved, belært af erfaring, at enkelte elever ikke henvender sig, når de har symptomer. Det er at 
tilsidesætte ens eget helbred samt kan medføre risiko for andres ve og vel. Hvis du ikke henvender 
dig, ses det som en alvorlig overtrædelse af kostskolens regler, og der vil blive sanktioneret.  
 
Der kan være nogle særlige omstændigheder der gør, at man ikke kan blive testet. Myndighederne 
har udfærdiget en skrivelse om de særlige hensyn der skal tages. I det tilfælde, at man er i en sådan 
situation, skal kostskolelederen straks kontaktes og dokumentation skal fremlægges. 
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HYGIENE / RENGØRING 
God personlig hygiejne er obligatorisk!  

- Husk at nys / hoste i ærmet og at vaske hænder ofte samt bruge håndsprit.  
- Du skal vaske dine hænder og / eller bruge håndsprit før og efter et måltid.  
- Du skal vaske hænderne efter et besøg på toilettet.  
- Du skal vaske dine hænder og / eller bruge håndsprit hver gang du har været ude og kommer retur til 

kostskolen.  
- Vi anbefaler, at du ofte bruger håndsprit, når du bevæger dig rundt på kostskolen, rører ved 

dørhåndtag, overflader mm.  

Samtidig skal du følge retningslinjerne fra myndighederne og skolen vedrørende hygiejne mv. 
 

VED SYMPTOMER PÅ SYGDOM 
Ved symptomer på sygdom skal du reagere omgående og kontakte kostskolemedarbejderender er på 
arbejde.  Dette gælder 24 timer i døgnet!  Det gælder for enhver form for sygdom eller symptomer. 
Hvis du oplever symptomer på COVID-19 (ondt i halsen, hovedpine, feber, hoste, følelse af ømhed 
generelt), eller hvis du tror, du har været i kontakt med en person, der har COVID-19, skal du gå 
direkte til dit værelse, isolerer dig selv og ringe til vagthavende kostlærer (+45 30701839).  
 
Vi følger myndighedernes retningslinjer i forhold til testning, isolering mm.  
 
Baseret på erfaring ved vi, at nogle elever ikke kontakter os, når de har symptomer.  Dette 
tilsidesætter deres eget helbred og kan udgøre en risiko for andres velbefindende.  Hvis du ikke 
kontakter kostskolemedarbejderen der er på arbejde, vil dette blive betragtet som en alvorlig 
overtrædelse af kostskolens regler og vil blive sanktioneret.  
 

I TILFÆLDE AF COVID-19 PÅ KOSTSKOLEN  
Hvis en elev får et positivt testresultat, skal eleven forlade kostskolen og gå i isolation og følge 
myndighedernes regler herom. Forældrene / kontaktpersonen skal overtage ansvaret og sørge for, at 
den studerende bliver isoleret. Overordnet vil alle eleverne der har været i kontakt med den elev der 
er blevet testet positiv, blive set som tætte kontakter og skal derfor blive testet på 4 og 6 dagen (PCR-
test).  
 
Vi følger myndighedernes retningslinjer i forhold til testning, isolering mm. 
 

SOCIAL ADFÆRD / GÆSTER 
Vores fokusområde er at sikre kostskoleelevernes, personalets og andres sikkerhed og undgå en 
nedlukning af kostskolen på grund af et udbrud af COVID-19. Vi forventer, at du overholder 
retningslinjerne fra myndighederne, når du er uden for skolens og kostskolens matrikel.  
Vi tillader ikke besøgende på kostskolen / i lejlighederne (det gælder alle udefrakommende). Hvis 
der er en nødvendighed for besøg af forældre, skal der tages kontakt til kostskolelederen før 
ankomst. COVID-19 pas skal fremvises. 
 
Reglen vil løbende blive evalueret. 
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DIT VÆRELSE 

Du skal rengøre dit værelse / din lejlighed mindst én gang om ugen. Vi udfører løbende udfører 
rengøringstjek. Du får flere oplysninger via lectio. 
 

TOILETTER OG BADEVÆRELSER 
Du må kun bruge dit eget badeværelse og toilet! (værelsesnummer er angivet på dørene). Toilettet 
ved hovedindgangen kan kun bruges af eleverne fra Campushaven (lejlighederne). 
 

KOSTLÆRERTEAMET/ KOSTSKOLENS KONTOR 
Personalet vil være på kostskolen 24 timer i døgnet, og vi er der for dig og alle de andre elever. Vores 
base er kostskolekontoret og personalebordet i spisesalen. På grund af den nuværende situation har 
du ikke lov til at træde ind i entréen ved kontoret eller ind på selve kontoret. Ring på dørklokken, og 
vent, indtil vi kommer hen til døren. 

 
LECTIO 

Det er umådeligt vigtigt at du tjekker lectio løbende, da vigtig information vil blive givet til dig og de 
andre via dette kommunikationssystem.    
  

VIGTIG AFSLUTTENDE BEMÆRKNING   
Det er vigtigt, at du er indforstået med ovennævnte regler og retningslinjer.    
   
I det tilfælde at du overtræder kostskolens regler og dermed også ovennævnte regler og 
retningslinjer, kan det medføre sanktionering, og du kan blive bedt om at forlade kostskolen.  
Husk dette handler ikke kun om dig, men OS ALLE SAMMEN.  
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