
Corona - selvtest - på Frederiksværk Gymnasium og HF 

(elevversion) 

• Læs hele informationen på denne side  

 

• Læs information ang. persondata i relation til coronatesten (GDPR 

informationspligten) via linket her.  www.fvgh-

intra.dk/corona/coronatest_gdpr_information.pdf 

 

• Se videoen her:  https://www.youtube.com/watch?v=aLIV_OZl1Zk 

Coronatest 

Alle elever og ansatte skal, til enhver tid, kunne fremvise en negativ Corona-test, som er max 72 timer 

’gammel’. 

Fra mandag d. 19/4 og fremefter, skal I om morgenen gå ned forbi hallen når I skal ind på skolen. Hernede 

skal I vise jeres negative testresultat, der ikke er mere end 72 timer gammelt. Herefter går I ind på skolen. 

Hvis I ikke har et gældende negativt testsvar, vil I blive sendt ind i hallen. Her skal I straks-teste jer selv, 

under vejledning af skolens supervisorer (se videoen via link her på siden). I bliver henvist til et bord, hvor I 

bliver siddende til jeres negative testsvar er klart. Herefter kan I gå ind på skolen via trappeopgangen i 

hjørnet af hallen. Testen er åben for elever som kommer mellem 7:45 og 8:15. Hvis du ikke vil misse 

dyrebar undervisningstid så kom tidligt, så du kan nå at få dit svar inden timerne begynder. (lærerne går i 

gang med undervisningen 8:15 som sædvanligt!) 

 

Husk at medbringe sundhedskortet til testen.  

 

Testresultatet vil blive sendt til jer via sms, og det vil også, i løbet af et par timer, fremgå af jeres 

coranaprøvesvar i ”min sundhed” og sundhed.dk. 

Hvis testen er positiv, skal I så hurtigt som muligt til et PCR testcenter for at få bekræftet om I reelt er 

smittet, eller ej. Husk at der desværre kan forekomme falske positive svar! 

I skal selv stå for at få transporteret jer afsted, og I vil få mulighed for at komme hurtigt til på testcenteret. 

Vi har et lokale klar hvor I kan vente hvis I har brug for det. Hvis I reelt er smittede (positiv PCR-test), er det 

vigtigt, at I kontakter skolen med det samme og giver besked. 

Hvis I ankommer til skolen for sent, skal I gå forbi kontoret, og vise jeres gældende negative testresultat. 

Hvis ikke I har en negativ test, skal I gå forbi Gjethuset, før i ankommer, og få lavet en test. 

Hvis I f.eks. først møder kl. 10, så er det ikke muligt at blive testet på skolen. I må enten møde inden 8:15 

og teste jer på skolen, eller I må forbi Gjethuset og teste jer der. 

Det er naturligvis ikke obligatorisk at benytte sig af skolens testberedskab.  

Vi håber at rigtigt mange fortsætter med at benytte de offentlige testtilbud (PCR i Hundested/Hillerød 

og/eller kviktest i Gjethuset). På den måde undgår I at miste for meget af den dyrebare undervisningstid. 

Husk at undervisningen går i gang på fuld kraft 8:15.                                                   

/kontoret 
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