
 

Informasjon til elev og foresatte om koronasmitte på skolen 

Nasjonale myndigheter har bestemt at barn under 18 år og ungdom over 18 år i videregående 

opplæring kan gjennomføre testing i stedet for karantene når de er nærkontakter til en smittet. 

Unntaket kan ikke brukes for de som bor sammen med smittet person eller andre som er tilsvarende 

nære (som kjærester, bestevenner eller personer som har vært på overnattingsbesøk). 

For å unngå smittekarantene, følges testregime med 3 tester. Test nummer 1 på dag 1, test nummer 

2 på dag 3 , og test nummer 3 på dag 5. Alle testene må tas for å slippe vanlig karantene. Man 

begynner å telle dager når testingen starter, ikke fra nærkontakt med den smittede.   

• Eleven møter på drop-in på kommunens teststasjon på Sundland.  

Ha hele personnummeret klart.  

• Det vil bli brukt hurtigtest, og man vil få svar i løpet av 15 minutter. Prøvene tas med pensel 

fra fremre del av nesen (ikke dyp nese prøve som de fleste er vant med fra teststasjonen).  

Eleven trenger ikke være i karantene inntil svar på første test foreligger. Ved negativt 

testsvar, kan eleven unntas smittekarantene og gå på skolen som normalt.   

• Ved første test på teststasjonen, får dere tilbud om opplæring i bruk av hurtigtest, samt å ta 

med hurtigtest hjem. I tillegg får du med et egenerklæringsskjema som sendes med eleven til 

skolen for å attestere at hjemme-test er tatt. Dersom du ikke har ønske om hjemme-test, kan 

du bestille tid til også denne testen på teststasjonen.   

• Andre test tas på dag 3, siste test på dag 5. Karanteneunntaket forlenges ved fortsatt negative 

testsvar.  

• Det er viktig å følge med på tegn til sykdom neste 10 døgn. Blir eleven syk og trenger lege, 

kontakter du fastlege på dagtid, eller legevakt på telefon 116 117 utenom arbeidstid. Fortell 

at barnet har vært nærkontakt til korona-smittet person på skolen. 

Hva skjer dersom testen viser koronasmitte? 

Dersom eleven får en positiv hurtigtest, må denne bekreftes med en PCR- test (den vanlige 

koronatesten som sendes til sykehuset for undersøkelse). Er eleven fortsatt på teststasjonen når 

positivt svar kommer vil det få tilbud om å ta PCR test umiddelbart. Om eleven får en positiv hurtigtest 

hjemme, bestiller dere en PCR test via kommunens hjemmesider: Testing, karantene og smitte | Drammen 

kommune. Husstandsmedlemmer som ikke er beskyttet mot koronavirus må være i karantene frem til 

svar på PCR testen foreligger. Beskyttet vil si at man har hatt koronainfeksjon siste 6 mnd, fått en 

vaksinedoser for mellom 3 og 15 uker siden eller er fullvaksinert.  

Hva skjer hvis du ikke ønsker å delta i testregime? 

Om du ikke ønsker å delta i testregimet, gjelder 10 døgns smittekarantene.  

Karantene betyr at eleven skal være hjemme. Eleven kan gå ut av eget hjem, men skal holde minst 2 

meters avstand til andre, også til andre barn som er i karantene. Det betyr: 

• ikke gå på skolen 

• ikke reise og ikke ta offentlig transport 

• unngå steder der man lett kommer nær andre 

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/smitte/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/smitte/


 

For mer informasjon om hvordan dere gjennomfører karantene se Folkehelseinstituttets nettsider. 

 Til deg som bor sammen med eleven 

Husstandsmedlemmer til eleven kan i utgangspunktet leve som normalt. Hvis testen viser at eleven 

har koronasmitte, må de andre i boligen også i karantene. Dersom eleven, eller en i husstanden får 

symptomer som kan gi mistanke om koronasmitte, skal denne personen ta test og være i karantene 

til testsvar.  

Husstandsmedlemmer til personen som har symptomer, og som ikke er beskyttet mot koronavirus, 

må også være i karantene frem til testsvar på PCR testen foreligger. Beskyttet vil si at man har hatt 

koronainfeksjon siste 6 mnd, fått en vaksinedoser for mellom 3 og 15 uker siden eller er fullvaksinert  

Er det mer du lurer på? 

For spørsmål om korona kan man ringe nasjonal koronatelefon 815 55 015. 

Er du bekymret, urolig eller redd og trenger noen å snakke med om en vanskelig situasjon, kan du 

ringe 32 04 67 00, mandag til fredag klokken 9-14. 

Med vennlig hilsen 

  

John David Johannessen 

Kommuneoverlege 

Drammen Kommune 

 

 

 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

