Hej Tandslet Friskole, Rasmus Ladefoged.
Tak for Jeres mail - og også selv tak for et godt samarbejde i forbindelse med hele Covid-19 situationen. Det
har været vigtigt for håndtering af pandemien, at alle parter rykkede sammen i bussen. Og det synes jeg i
den grad, at vi sammen har gjort her i Sønderborg.
Jeg vil besvare Jeres henvendelse så fyldestgørende som muligt og håber, at det giver den klarhed, I har
brug for, når I skal kommunikere ud til forældre og elever.
I stiller Jer undrende overfor den politiske beslutning om, at vi ikke følger Sundhedsstyrelsens opfordring til 2
ugentlige test af elever over 12 år i grundskolen. Jeg vil gerne starte med at pointere, at
Sundhedsudvalget ikke har truffet beslutning om, at elever ikke skal opfordres til at lade sig teste 2 gange
ugentligt. Sundhedsudvalget har alene truffet beslutning om, at elever og medarbejdere i grundskolen i
Sønderborg Kommune tilbydes kviktest i regi af Region Syddanmarks fintmaskede net af teststeder, når de
ønsker at lade sig teste.
Når det er sagt, så er jeg klar over, at det er sent, I får beskeden om beslutningen, og det kan jeg kun
beklage. Jeg ved, at det skyldes, at Sundhedsberedskabet har afventet tydelige informationer fra
myndighederne om Regeringens fremadrettede teststrategi, herunder test på grundskoleområdet. Det har
været en generel udfordring gennem Covid-19 tiden, at alle parter har asfalteret, mens de gik på vejen –
også myndighederne – og derfor er centrale udmeldinger konsekvent kommet i sidste øjeblik.
Beslutningen vedrørende kviktest fra 1. august på skoleområdet i Sønderborg Kommune er truffet på
Sundhedsudvalgets møde den 29 juni 2021. Referatet fra mødet kan tilgås online på kommunens
hjemmeside via dette link: https://sonderborgkommune.dk/udvalg/sundhedsudvalget. Baggrunden for
beslutningen er baseret på en samlet vurdering af flere parametre. Det vedrører hovedsagligt følgende:









Vi har hen over foråret haft rimelig god kontrol over pandemien i Sønderborg Kommune, og vi har i
den seneste tid kunne se, at der har været meget få smitte-tilfælde indenfor den målgruppe, som
kviktest på skoleområdet henvender sig til.
Ovenstående har vi yderligere kunne aflæse efterspørgslen på kviktest i skoleregi, både ift. elever og
lærere, da den har været jævnt faldende. Det har betydet, at der reelt har været en stor overkapacitet af kviktest til rådighed på de enkelte skoler.
De gældende Covid-19 retningslinjer på skoleområdet angiver, at elever og lærere kan benytte sig af
Regionens fintmaskede net af teststeder, som skal ligge inden for en rimelig nærhed af skolerne.
Dette er overfor Sønderborg Kommune blevet bekræftet af de myndigheder, som kommunen
løbende har haft møder med i forbindelse med Covid-19 indsatsen ud mod skoleområdet. I
Sønderborg Kommune består det fintmaskede net i skrivende stund af 8 kviktest-steder og et sted
med pcr-test, som er bredt fordelt i hele kommunen. Der er maksimalt 6 km til et af disse steder i
kommunen. Det vurderes, at en forventelig yderligere nedjustering af test-stederne i Sønderborg
Kommune indenfor nær fremtid ikke udfordrer præmissen om rimelig nærhed til skolerne.
Vaccinationsprogrammet er nu i gang med at blive rullet ud også til de 12-15-årige. Generelt kan vi
se, at tilslutningen i Sønderborg Kommune ligger højt over landsgennemsnittet.

Jeg vil slutte af med at understrege, at vi i Sønderborg Kommune i hele Covid-19 pandemien har gjort en
stor dyd ud af konsekvent at følge myndighedernes Covid-19 anbefalinger. Det har vi formået at gøre rigtig
godt, hvilket også er tilfældet i den aktuelle situation vedrørende kviktest på grundskoleområdet.
Jeg håber, at I med ovenstående føler Jer bedre klædt på i forhold til Jeres kommunikation ud imod forældre
og elever. Hvis I alligevel skulle have flere spørgsmål, skal jeg bede Jer om at tage fat i enten
vicekommunaldirektør Carsten Lund eller Sundhedschef Michael Skriver Hansen.
Mange hilsner
Helge Larsen
Formand for Sundhedsudvalget

