RETNINGSLINJE TIL ELEVER OG KURSISTER

Om kravet om fremvisning af gyldigt coronapas, nov. 2021
Retningslinjen er fastsat på baggrund af Børne og undervisningsministeriets retningslinjer, hvoraf
det bl.a. fremgår at:
”Der er krav om forevisning af gyldigt coronapas for elever, kursister, deltagere og besøgende samt andre
personer end ansatte med tilknytning til institutionen på følgende uddannelser: Gymnasiale uddannelser,
inkl. internationale gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser m.fl.”
”Skolen eller uddannelsesinstitutionen skal mindst to gange ugentligt gennemføre stikprøvekontrol af, at
eleverne, kursisterne (…). har et gyldigt coronapas. Såfremt de ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan
de bortvises. Skolen eller uddannelsesinstitutionen kan ikke tilbyde nødundervisning til elever, kursister
eller deltagere, som ikke kan fremvise gyldigt coronapas”.

Når du skal møde ind til undervisning
Du skal til enhver tid kunne fremvise et gyldigt coronapas. Det kan være dokumentation for, at du:
• er færdigvaccineret
• har et gyldigt negativt testsvar (gælder for dig, der ikke er vaccineret
• har været smittet (immunitet). Indtil du modtager dit immunitetspas, gælder din positive test
som dokumentation. Dit immunitetspas får du efter ca. 14. dage.
Tjek af coronapas
Din underviser tjekker dit coronapas mindst to gange om ugen.

Dokumentation
Regler for dokumentation
Disse regler gælder for, hvornår du har et gyldigt coronapas:
•
Efter vaccination: Du vil have et gyldigt coronapas fra 14 til 42 dage efter din første
vaccination. Derudover vil du have et gyldigt coronapas umiddelbart efter, at du er
færdigvaccineret, hvis dit vaccinationsforløb kræver flere doser. Hvis dit vaccinationsforløb
alene består af én dosis, vil coronapasset være gyldigt efter 14 dage.
•
Efter negativ test: Du vil også have et gyldigt coronapas, hvis du enten har en negativ PCRtest, der er højst 72 timer eller en hurtigtest (antigentest), der er højst 48 timer gammel.
•
Efter tidligere smitte: Har du været smittet med COVID-19 og har fået taget en positiv PCRtest, der er højest 14 dage til 6 måneder (180 dage) gammel, har du også et gyldigt
coronapas.
Du kan med fordel downloade appen sundhed.dk eller ”MinSundhed”. Her kan du finde
dokumentation for din vaccine eller hvis du har været smittet.
Generelt om coronapas (coronasmitte.dk)
Immunitetspas
Har du været smittet, får du et immunitetspas tilsendt ca. 14 dage efter, du testet positiv. Bliver
du rask, før de 14 dage er gået, så gælder dit positive testsvar som dokumentation for immunitet.
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Undtaget for kravet
Krav om coronapas gælder ikke for personer, der kan fremvise dokumentation, der er udstedt og
underskrevet hos Borgerservice i den kommune, du bor i.

Konsekvenser ved et ugyldigt coronapas
Du må ikke møde op til undervisningen uden et gyldigt coronapas eller ikke kan fremvise dokumentation,
der undtager dig fra test/vaccine. Møder du op uden et gyldigt coronapas, bliver du bortvist og får ikke
lovligt fravær.
I forbindelse med manglende gyldigt coronapas, starter en proces med partshøring.
Tiden der går med at afvente test / partshøring / helhedsvurdering, registreres som ikke-lovligt fravær. I
partshøringsperioden må du gerne møde op igen, så snart du kan fremvise et gyldigt coronapas.
Efter partshøringsperioden, og hvis du fortsat ikke har et gyldigt coronapas, bliver du udmeldt af skolen.
Tjenstlige konsekvenser
Har du en uddannelsesaftale, kan det få tjenstlige konsekvenser, da din uddannelsesaftale ophører, når du
bliver meldt ud af skolen.
Ingen nødundervisning
SOSU Nord tilbyder ikke nødundervisning til elever, der ikke kan fremvise et gyldigt coronapas – heller ikke
i den periode, hvor du evt. venter på, at få dokumentation eller et gyldigt coronapas.

