Udbrud af COVID-19 efter formel genåbning af skoler

Hovedkonklusion
•

Der er har været udbrud af COVID-19 blandt elever, kursister eller undervisere
på 7 ud af 49 erhvervsskoler. Det svarer til 14% af skolerne i undersøgelsen.
På 4 af de 7 skoler har der været én person smittet i alt.
Én skole har oplevet smittekæder.
Skolerne har håndteret situationen med at reagere hurtigt med at informere om
smittetilfælde og hvordan elever, kursister og undervisere skulle forholde sig.

•
•
•

Baggrund
DEG har indsamlet information vedr. udbrud af COVID-19 efter den formelle genåbning
af erhvervsskolerne. DEG har spurgt til omfanget af smittede blandt skolens elever,
kursister og undervisere. Der er spurgt til det omfang, som skolen er blevet informeret
om. Spørgeskemaet er blevet besvaret af erhvervsskolernes direktører i perioden 12/615/6 -2020. Nedenstående tabeller viser datagrundlaget for undersøgelsen.
Datagrundlaget
Tabel 1: Svarprocent blandt DEG’s medlemsskoler
Gennemført

Respondenter
49

Procent
71%

Ikke deltaget

20

29%

I alt

69

100%

Kilde: DEG-spørgeskema blandt direktører

Tabel 2: Hvilken region tilhører skolen?
Region

Antal

Procent

Region Nordjylland

6

12%

Region Midtjylland

17

35%

Region Syddanmark

19

39%

3

6%

Region Sjælland
Region Hovedstaden
I alt

4

8%

49

100%

Kilde: DEG-spørgeskema blandt direktører
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Data vedr. udbrud COVID-19 på erhvervsskolerne
Tabel 3: Har skolen haft elever, kursister eller undervisere, der har været smittet med
COVID-19 efter den formelle genåbning af skolen? (Det gælder smittetilfælde, hvor
skolen er blevet gjort opmærksom på det)
Antal skoler

Procent

7

14%

Nej

42

86%

I alt

49

100%

Ja

Kilde: DEG-spørgeskema blandt direktører

Tabel 4: Skoler med tilfælde af smittede fordelt på region
Region

Antal skoler

Region Nordjylland

1

Region Midtjylland

1

Region Syddanmark

2

Region Sjælland

1

Region Hovedstaden

2

I alt

7

Kilde: DEG-spørgeskema blandt direktører

Tabel 5: Antal smittede elever, kursister og undervisere
Antal smittede elever på
ungdomsuddannelserne

Skole 1
Skole 2
Skole 3
Skole 4
Skole 5
Skole 6
Skole 7

Antal
Antal smittede smittede
kursister på AMU undervisere

Smittede i alt

1

0

0

1

1

0

0

1

4

0

6

10

1

2

3

6

1

0

1

2

1

0

0

1

1

0

0

1

Kilde: DEG-spørgeskema blandt direktører

Tabel 6: Har der været smittekæder på skolen, hvor elever har smittet hinanden, eller
hvor undervisere og elever har smittet hinanden?
Ja

Antal skoler

Nej

1

6

Kilde: DEG-spørgeskema blandt direktører

På den skole, hvor der opstod smittekæder lukkede de hele gymnasiet og hjemsendte
klassen og fem undervisere.
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Hvordan har skolerne håndteret situationen omkring elever, kursister eller
undervisere, der har været smittet med COVID-19?
Nedenstående er en liste med beskrivende svar på et åbent spørgsmål om, hvordan
skolen har håndteret situationen omkring de smittede. Direktørerne er blevet bedt om
at beskrive følgende: Hvordan skolen har håndteret situationen omkring de smittede fx.
udmeldinger til elever og ansatte, hjemsendelse mv. De er dermed ikke blevet bedt om
at beskrive tiltag vedr. lokaler og bygninger mv.
•

Eleven opdagede det i forbindelse med en rutinetest forud for en operation. Retningslinjen på
tidspunktet var, at man skulle blive hjemme i syv dage, hvis man var positiv men symptomfri. Det var
tilfældet. Der var ikke andre smittede i klassen.

•

En EUD-elev var smittet. Testet positiv 10.6, men har af andre personlige årsager ikke været på skolen
siden 2.6. Dog orienterede vi klassen pr. brev i e-boks om det, efter samtykke fra den smittede og
opfordrede til ekstra hygiejne i den kommende periode.

•

Den smittede elev blev hjemsendt omgående, kontaktet vedr. smittekæder, elever og lærere blev
informeret og de to sidste dage blev eleverne fjernundervist, så eleven ikke kom på skolen. Vi så ikke
flere tilfælde.

•

Det har været meget forskelligt, alt efter hvornår vi har fået informationen.
I medarbejdertilfælde er nærmeste kollegagruppe blevet informeret, såfremt vedkommende har været
på skolen. Hvad angår elever er skolens LMS-systemer brugt - f.eks. Lectio.

•

Eux-eleven kontaktede skolen. Det gør vedkommende sidst på dagen. Vi kontakter derefter alle fra
klassen og elever, der kan have delt undervisningslokaler/værksted med eleven. Det er over 30 elever,
vi har fat i med det samme. Vi oplyser dem om, at de skal blive hjemme, og at de skal kontakte deres
læge og blive testet. De må komme tilbage, hvis testen er negativ. Det samme gælder alle de lærere,
der har været i kontakt med eleven. Vi oplevede ikke nye tilfælde efter denne episode.

•

Eleven, der var smittet, var en 3.g-elev, der stod overfor at skulle afslutte HTX.
Af frygt for at en stor del af vores studenter skulle blive syge, valgte vi derfor at håndtere
smittetilfældet som "nær kontakt", hvilket betød at vi informerede ud på Uddata+ om, at der var
konstateret COVID-19 i pågældende klasse til alle i stamklassen, valgfagsklassen samt de undervisere,
der havde været i klassen den seneste uge. Eleverne i disse klasser samt underviserne blev omgående
sendt hjem (ca. 1 time efter vi havde fået besked fra smittet elev) med besked om at blive testet,
inden de fysisk kom i skole igen.
Desuden blev der informeret ud til de øvrige elever, undervisere, rengøringsmedarbejdere og pedeller
på den pågældende adresse (i alt ca. 400 personer), at der havde været smittetilfælde af COVID-19, og
at de skulle være særlige opmærksomme på symptomer samt særlig opmærksom på at efterleve
skolens retningslinjer for smitteforebyggelse (god håndhygiejne, holde afstand, hoste/nyse i ærme
osv.).
Desuden blev rengøringsmedarbejderne bedt om at være særlig omhyggelig med at rengøre
kontaktpunkter 2 gange dagligt.
Vi lavede skemaet om, og de hjemsendte elever blev undervist virtuelt i dagene, hvor de blev testet og
ventede på svar.
Ingen af 3.g-eleverne - heller ikke den smittede elev - havde symptomer på COVID-19.
Alle testede elever og underviserne viste (heldigvis) negative COVID-19-test.
Hvis tests havde været positiv, havde vi bedt eleven eller underviseren om at være hjemme i 7 dage,
og herefter komme i skole, hvis der fortsat ikke havde været symptomer.
Smittetilfældet "brugte" vi som anledning til at minde alle skolens øvrige elever og medarbejdere om
vigtigheden af fortsat at følge skolens retningslinjer vedr. smitteforebyggelse.
Udklip fra opslag på skolens intranet:
"Selvom langt størstedelen af skolens personale og elever er tilbage på adresserne, må vi stadig ikke tage for let på
Corona virus. For at passe på hinanden og os selv, er det vigtigt, at vi overholder de retningslinjer, der er udarbejdet
af skolen. Vi skal holde afstand, holde en god og grundig håndhygiejne, holde orden og eventuelt spritte af, så
rengøringspersonalet kan holde skolen ren, samt blive hjemme ved symptomer på sygdom. Vigtigheden af
smitteforebyggelse er blevet endnu større, da én af gymnasiets elever i denne uge er blevet testet positiv for COVID19"
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