
 

 

Forældrebrev om fnat 191112 

Kære	forældre	og	pårørende	
Vi må desværre informere jer om, at der er konstateret fnat på skolen. 
 
Fnat er en ufarlig sygdom, der skyldes smitte med fnatmider, som overføres mellem mennesker. 
Alle kan blive smittet af fnat, og smitte skyldes ikke mangelfuld personlig hygiejne. Fnat er en del 
af livet, på linje med for eksempel lus. Det vil nok aldrig helt kunne undgås. 
 
I forbindelse med håndteringen af fnat hos de berørte elever og smittesporingen er åbenhed vigtig. 
Vi bør alle understøtte en åben dialog og gennem information om sygdommen søge at undgå stig-
matisering ved det at have fnat samtidig med, at vi behandler og forebygger. 
 
Vi håndterer sygdommen i tæt samarbejde med sundhedstjenesten i Næstved Kommune, efter 
retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen i vedhæftede folder ”Håndtering af fnat på efterskoler o.lign.” 
 
Vi har udarbejdet en ny handlingsplan for fnat på skolen, som ligeledes er vedhæftet. 
 
Behandling af elever, der har fnat, og elever der kan defineres som nære kontakter til elever med 
fnat, er som beskrevet i materialet jeres ansvar som forældre. 
 
Der er, efter vores vidende lige nu, tale om enkelttilfælde, der er under behandling. Men vi ved af 
erfaring, at hvis der er én eller få elever, der har fnat, så er der sandsynligvis andre elever, der kan 
være ramt.  
 
De direkte berørte familier vil i det omfang, det er muligt, få besked af os eller de unge mennesker. 
Vi vil dog samtidig indstille til, at I alle vil være særligt opmærksomme på symptomer på fnat og 
straks søge læge og tage kontakt til os, hvis I konstaterer nye tilfælde. 
 
Symptomer på fnat  
Fnat viser sig ved intens hudkløe, der forværres ved sengetid. Kløen starter som regel 2- 6 uger efter, at man er ble-
vet smittet. Hos personer, som tidligere har været smittet, kan kløen starte allerede 1-3 dage efter smitte.  
Fnat viser sig desuden som et udslæt med små̊ væskefyldte, rødlige blærer på huden. Hvis kløen står på i længere 
tid, kommer der ofte kradsningsmærker på huden typisk ved håndled.  
 
Købes fnatmiddel på recept fra lægen, kan der opnås almindeligt medicintilskud. 
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