
 

 

Forældrebrev om større udbrud af fnat 191113 

Kære	forældre	og	pårørende	
Vi må desværre informere jer om, at der er konstateret flere tilfælde af fnat på skolen, således at vi 
nu betragter det som et større udbrud af fnat. 
 
Vi har derfor valgt at skærpe den forebyggende indsats og hjemsender alle elever på for-
længet weekend i 3 døgn: 
 

Fra fredag den 15/11-2019 – med hjemrejse efter skolehjemsamtalerne 
til mandag den 18/11-2019 – med normal ankomst kl. 19.00-21.30 

 
Ved at hjemsende alle elever i 3 døgn opnår vi, at skolen bliver fri for fnat. Det forudsætter, at I 
alle støtter 100% op om skolens handlingsplan mod fnat: 
 

• Elever med symptomer på fnat kommer til læge 
• Elever med fnat behandles 2 gange indenfor én uge, og skolen informeres 
• Tætte kontakter til elever med fnat behandles én gang 
• Alle forebyggende tiltag gennemføres 

 
• Alle elever tager sengetøj og håndklæder med hjem og vasker det ved 60 grader 

 
• På skolen skruer vi varmen op til minimum 25 grader og sørger for lav fugtighed, så inven-

tar og tøj med mere er fnatfrit efter de 3 døgn. 
 
Den tabte undervisning mandag den 18/11 indhentes således: 
 

• OSO-lærerne tilbyder online vejledning via beskeder på Viggo mandag kl. 9.00-12.00, så 
alle kan blive klar til aflevering tirsdag kl. 11.45 (Leise er dog på kursus, så hendes elever 
skriver til Carina for hjælp) 

• Linjefag indhentes løbende, hvor det passer på de enkelte fag 
• Weekend: vi håber, at eleverne fortsat vil være på skolen i de kommende weekender 

 
Elever, der ikke har skolehjemsamtale fredag, kan tage hjem efter brobygning fredag eftermiddag 
- når de har sørget for at få deres sengetøj og håndklæder med hjem til 60 graders vask! 
 
Vi håndterer sygdommen i tæt samarbejde med sundhedstjenesten i Næstved Kommune efter retningslin-
jer fra Sundhedsstyrelsens folder ”Håndtering af fnat på efterskoler o. lign”, som beskrevet i skolens ”Hand-
lingsplan mod fnat” 
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