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Håndtering af COVID-19 på kostskolen 
– 8. december 2021. 
 
Kære kostskoleelev og forældre, 
 
De danske myndigheder har afholdt pressemøde i dag, onsdag d. 8. december 2021, grundet COVID-
19 situationen.  
 
Denne skrivelse kommer i forlængelse af rektors besked i forhold til skolens håndtering af COVID-19 
situationen.  
 
Vi står desværre fortsat i en situation, hvor COVID-19 smitten stiger i Danmark og derudover skal vi 
forholde os til den nye variant Omikron.  
 
På kostskolen forholder vi os til situationens alvor og fastholder derfor vores nuværende regler og 
retningslinjer, som blev sendt ud medio november 2021.  
 

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 191 kostskoleelever skal kunne fremvise negativ 
COVID-19 PCR test resultat (test fra halsen) ved ankomst. Testen må ikke være mere end 72 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 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 så 
den bliver taget i tide (max 72 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                             
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