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Til alle elever på Vordingborg Gymnasium & HF 
 
Genåbningen af Vordingborg Gymnasium & HF forudsætter, at vi løbende kontrollerer, at elever og 
ansatte alle kan dokumentere en negativ Covid-19 test, som er maksimalt 72 timer gammel. Her på 
Vordingborg Gymnasium & HF tilbyder vi, at man ved selvpodning under supervision kan 
gennemføre en Covid-19 test. 

Selvpodning af eleverne kommer til at foregå ved at: 

1. Superviser møder op ude i klasserne og udleverer testkit til hver elev 
2. Eleverne gennemfører, efter mundtlig instruks fra superviser, selvpodning  
3. Eleverne bliver siddende på deres plads med testen foran sig og venter 15-30 minutter til 

testresultat kan aflæses  
4. Superviser aflæser elevernes testresultat og indberetter det elektronisk 
5. Hvis prøven er positiv, følges proceduren for dette 
6. Hvis prøven er inkonklusiv, skal testen gentages 
7. Efter prøveaflæsning smides prøvesættene ud i en til formålet egnet skraldepose, som 

superviser har med 
8. Bordene rengøres og eleverne udfører håndvask eller hånddesinfektion – både før og efter 

selvpodningen 

Vi forventer, at det som minimum bliver nødvendigt at tilbyde selvpodning indtil sommerferien.  

Dette er en ny opgave, som indebærer, at vi er nødt til at behandle flere personoplysninger om dig, 
end vi tidligere har gjort. I dette dokument kan du læse mere, om hvad det kommer til at betyde for 
dig og behandlingen af dine personoplysninger. Som det fremgår af vores persondatapolitik på 
https://www.vordingborg-gym.dk/profil/persondatapolitik, vil vi gøre alt for at sikre dine 
personoplysninger. 

Vordingborg Gymnasium & Hf er underlagt et ministerielt krav om at opsamle testresultaterne og 
videregive dem til Sundhedsdatastyrelsen.dk. Umiddelbart efter indberetningen er det også et 
ministerielt krav at testresultatet slettes. Vi har valgt at anonymisere testresultaterne umiddelbart 
efter indberetning for at kunne sandsynliggøre, at vi lever op til kravene om at kontrollere elever og 
ansatte to gange om ugen.  

Selve testen er frivillig, men du kan ikke være på skolen uden at kunne fremvise en Covid-19 test, 
som er maksimalt 72 timer gammel og med et negativt resultat. Når du indvilger i selvpodningen, 
anser vi det for et samtykke til at lade dig teste.  
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Proceduren ved positiv test: 

1. Ledelsen informeres 
2. Klassens elever (og evt. læreren) sendes hjem som nære konkakter og skal gå i isolation. 

Der må ikke bruges offentlig transport  
3. Eleven, der er testet positiv, skal have udleveret blanket med retningslinjer og skal 

kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed og få åbnet for bestilling af to tests 
4. Oprydning i lokalet ved supervisorerne. Der bruges værnemidler 
5. Testsvaret indberettes af skolen til Styrelsen for Patientsikkerhed 
6. Der sendes standardbrev til forældrene, hvor der også står, at der afventes svar fra PCR-

test 
7. Virtuel undervisning igangsættes fra dagen efter 

Vordingborg Gymnasium & HF er dataansvarlig for opsamling af personoplysningerne, som er 
begrænset til almindelige oplysninger, som identificerer dig, altså elev/ansat, CPR-nummer, navn, 
adresse, klasse, telefonnummer – og derudover også for testens resultat, som falder ind under 
kategorien følsom personoplysning. Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har 
registreret på dig, og det kan du opnå ved at henvende dig til skolens administration.  

Har du spørgsmål til selvpodningen og kontrollen af testresultater, kan du henvende dig til skolens 
administration.  

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte skolens 
Databeskyttelsesrådgiver Flemming Rasmussen, EFIF, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, Tlf: 20601942, 
Mail: fr@efif.dk 

Har du spørgsmål til Sundhedsdatastyrelsens behandling af dine personoplysninger, kan du 
kontakte dem på tlf. 7221 6800, kontakt@sundhedsdata.dk. 

Hvis du ønsker at klage over skolens behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte 
Datatilsynet, tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk.  
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