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Informasjon til foreldre/ foresatte 
Testing skal erstatte karantene for barn og unge i skoler og barnehager 
 
Fra 16/8 vil barn og unge slippe smittekarantene hvis noen i klassen/gruppen er smittet av covid-19. Dette vil 
erstattes av regelmessig testing med hurtigtester. Testingen vil organiseres og gjennomføres av kommunens 
mobile testteam. Følgende testopplegg vil følges: 
 
For barn i barnehager og barneskoler:  
Første test raskest mulig (dag 1) og deretter en ny test mellom dag 3 og 5. 
For elever på ungdomsskoler og videregående (også de over 18 år):  
Første test raskest mulig (dag 1) og deretter test på dag 3 og på dag 5. 
 
Er disse testene negative er smitteoppfølgingen over. Følges denne rutinen kan den berørte klassen eller 
gruppen fortsette sin vanlige virksomhet på grønt nivå under testperioden. De slipper dermed å være hjemme i 
smittekarantene. Tester noen positivt vil testteamet/smittesporingsteamet håndtere det på vanlig måte og 
klassen/gruppen som er under testing kan fortsette videre med nytt forlenget ordinært testopplegg. 
 
Praktisk vil testingen gjennomføres slik: ved et smittetilfelle der smittesporing viser at en klasse eller gruppe er 
nærkontakter vil kommunens mobile testteam ta kontakt med ledelsen på aktuell skole/bhg, reise dit og 
gjennomføre testingen med hurtigtester, og gjøre avtale for testing videre. Er det behov for testing i 
helger/friperioder vil dette organiseres av testteamet basert på kontaktinformasjon fra ledelsen. 
 
Barn under 16 år må ha samtykke fra foresatte for at vi skal kunne teste dem. Testen er en hurtigtest der vi tar 
prøve med pensel fra fremre (ytre) del av nesen. Testteamet er vant til å ta disse prøvene og de er omsorgsfulle 
og forsiktige ved testingen. Barnet kan eventuelt selv ta prøven, dette har fungert godt også med 
barnehagebarn. Vil ikke barnet ta prøven, så gjør vi det ikke, da kontaktes foresatte.  
Hvis du som foresatt ønsker å si nei til at barnet ditt skal testes må du si ifra til den barnehagen/skolen der 
barnet er. Hvis det da er smittetilfeller i klassen eller gruppen til barnet ditt, må barnet hentes og være hjemme 
i vanlig smittekarantene i inntil 10 dager. 
 
Det minnes ellers om at følgende grupper allerede er unntatt kravet om smittekarantene. De kan være i 
normal aktivitet selv om de er nærkontakter til noen som er smittet: 

- De som er fullvaksinert (med virkning en uke etter siste vaksinedose) 
- De som har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder  
- De som har fått første vaksinedose, med virkning fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen, hvis disse tester 

seg med ordinær PCR-test en gang mellom 3 til 7 dager etter siste nærkontakt med den smittede. 
 
Evt spørsmål kan sendes til: helse@sandefjord.kommune.no 
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