
 
             Morsø, d. 1/3 2021 

 

ORIENTERING OM KRAV OM TESTS PÅ FGU 

Kære elever og forældre til elever under 18 år. 

Vi er glade for at kunne meddele, at vi delvist kan åbne FGU Nordvest igen.  

I de nye retningslinjer fra Børne- og undervisningsministeriet står der, at FGU-elever, som følge af 

deres uddannelsesplan forventes at afslutte uddannelsen til sommer 2021, skal modtages til fysisk 

fremmøde på institutionen hver anden uge.  

Det betyder, at nogle af vores elever på FGU Nordvest skal møde fysisk i skole hver anden uge og 
hver anden uge modtage online undervisning. Eleverne bliver introduceret til dette i løbet af uge 9 
og det gælder fra uge 10.  

Sundhedsmyndighederne har sat ekstra krav op for fysisk fremmøde, hvor alle elever skal 
påvise en negativ test 2 gange om ugen og første test, der skal vises, ikke må være mere 
end 72 timer gammel. Dette er gældende allerede fra mandag d. 1. marts. 

 

Krav vedr. test: 
Alle skal kunne dokumentere, at man to gange inden for de seneste syv dage har opnået et 
negativt testresultat (enten kviktest eller PCR-test). Der vil være kontrol af test ved fysisk 
fremmøde for både elever, ansatte og eksterne.  

Test kan tages udenfor skoletiden, men der bliver oprettet testcentre i nærheden af vores skole, 
hvor vi hjælper eleverne med at komme til tests 2 gange ugentligt i skoletiden. Kan test ikke 
dokumenteres, ses det som fravær og der trækkes i skoleydelse. 

På sigt vil vi sandsynligvis modtage testkits, som muliggør at elever og undervisere tester sig selv 
på skolen.  
 
Undtagelser er personer, som (nedenstående kræver lægeerklæring): 

• af medicinske, fysiske eller psykiske årsager kan fremvise lægeerklæring 

• er tidligere smittede med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum og som kan 
dokumentere undersøgelsesresultatet  

• kan fremvise dokumentation for gennemført vaccinationsforløb for covid-19 
 
Bemærk, at man ikke skal testes igen, før der er gået 12 uger efter en positiv Covid19-test. 

Andre retningslinjer og støtte 
Udover dette, er det fortsat de tidligere retningslinjer der er gældende, såsom; at vaske hænder, 
spritte af, holde afstand og have mundbind på når vi bevæger os rundt. For afstand gælder 2 



 
meter når man bevæger sig i fælles område. I eget værksted/hold. gælder at der skal holdes 
afstand. Tjek og følg anvisninger på skolen og de informationer du får fra din kontaktlærer.  

 
Vi tilbyder fortsat samtaler og gåture, samt andre former for støtte, for at hjælpe vores elever 
bedst muligt. Har I brug for at snakke med en, må du/I endelig kontakte skolelederen eller din 
kontaktlærer.  

Er der andre ting, som ønskes belyst, står jeg naturligvis også til rådighed.  

Vi vil løbende informere vedr. genåbning og retningslinjer på vores Facebookside: FGU Nordvest  
samt vores hjemmeside www.fgunordvest.dk. 

 

For spørgsmål, kontakt:   

Jammerbugt: Lene Viborg Hedver, lvh@fgunordvest.dk, 60844508 
Morsø: Pernille K. Juhl, pkj@fgunordvest.dk, 27586776 
Thisted: Lone T. Mathieu, ltm@fgunordvest.dk, 21606771 

 

Vi ser frem til at kunne få en mere normal hverdag igen. 

 

Med venlig hilsen 

FGU Nordvest 

 

 

 

 

Ann Hvid Skouboe 

Direktør 

Email:  ahs@fgunordvest.dk  

Mobil:  2019 2969 

Elsøvej 101  |  7900 Nykøbing Mors 

Tlf. 9272 4040  |  www.fgunordvest.dk 
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