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Kære elev/studerende   

Selvpodning under supervision samt underretning om behandling af personoplysninger 

Mandag, den 12. april 2021 overgår Bhsund til selvpodning under supervision. 

 

Som elev eller studerende får du tilbud om at gennemføre selvpodning i undervisningstiden på 

skolen. Formålet med dette er at mindske risikoen for udbredelse af COVID-19. 

Selvpodningen foregår som hurtigtest med podning i næsen. 

For at opholde dig på Campus, er det fortsat et krav, at du til en hver tid skal kunne fremvise et 

gyldigt, negativt testresultat, som ikke er mere end 72 timer gammel. Hvis en supervisor eller en 

anden af skolens ansatte beder dig om at vise dokumentation for test, skal du fremvise det. 

Det er dit eget ansvar, at du har en gyldig test. Også selvom du er fraværende i den lektion, hvor 

klassen selvpoder. 

Det nye er, at 

• alle elever og studerende får tilbud om at selvpode under supervision to gange om ugen i 

undervisningstiden 

 

• Selvpodning foregår i lokale 1.125 på Campus, følg de skiltene.  

 

• du skal medbringe dit sygesikringskort og oplyse dit telefonnummer forud for testen til 

supervisoren og vide at dit testresultat registreres og indsendes til Sundhedsdatastyrelsen. 

Positivt testresultat indberettes også til Styrelsen for Patientsikkerhed  

 

• du skal læse ’Underretning om behandling af dine personoplysninger’, som er indsat på 

side 3 og 4 i dette brev 

 

• underviseren i klassen kontrollerer, at du har en negativ test, der ikke er mere end 72 timer 

gammel 

 

• hvis du ikke ønsker at selvpode i undervisningstiden, skal du have et gyldigt, negativt 

testresultat fra et autoriseret testcenter 

 

• hvis du ikke er til stede under selvpodningen, kan din gyldige dokumentation blive 

kontrolleret på et senere tidspunkt 
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• dit navn, CPR-nummer og telefonnummer er videregivet til Campus Bornholm, der 

databehandler testresultater 

• når du medvirker i superviseret selvpodning ved en hurtigtest for COVID-19, anser Campus 

Bornholm din medvirken som et tilstrækkeligt og informeret samtykke hertil  

 

Vær særlig opmærksom på at du måske også skal testes andet sted end ved selvpodning 

Skolen tilbyder to ugentlige selvpode-tidspunkter. Det kan betyde, at du med selvpodningen ikke er 

dækket ind i forhold til kravet om en test, der højest er 72 timer gammel, eller 2 test pr løbende 

uge. 

Det kan derfor være, at du selv skal sørge for at få taget en hurtigtest eller PCR test et andet sted, 

uden for skoleregi. 

Hvis du testes positiv i klassen 

Hvis dit testresultat er positivt, vil supervisoren og/eller din uddannelsesleder fortælle dig, hvad du 

skal gøre. Som det første skal du tage mundbind på og ellers afvente nærmere besked. Hvis du er 

testet positiv, skal du få taget en PCR-test hurtigst muligt, for at få bekræftet resultatet fra 

hurtigtesten. Herefter skal du skal gå i selvisolation jf. retningslinjerne fra 

sundhedsministeriet.  

Hvis PCR-testen viser, at dit selvpodingsresultat er negativt, ophæves kravet om isolation. Husk at 

orientere skolen om dit testresultat, så snart det foreligger.  

Elever kontakter uddannelsesleder Maiken Ager Zeuthen på telefon: 36982903 eller rektor Pia 

Palnæs Hansen på telefon 36982901 

Studerende kontakter uddannelsesleder Bonnie Gudbergsen på telefon:36982902 eller rektor Pia 

Palnæs Hansen på telefon 36982901 

Hvis én i din klasse er smittet  

Du betragtes indtil videre som nær kontakt, hvis én, fra klassen bliver testet positiv for Covid-19 

enten ved hurtigtest eller ved PCR-test. 

Som nær kontakt vil du blive bedt om at forlade skolen, gå i selvisolation samt modtage 

nødundervisning den efterfølgende dag. Hvis din smittede kammerat får et negativt PCR-resultat, 

ophæves isolationen og du skal atter møde ind. Hvis testresultatet fortsat er positivt, skal du lade 

dig teste på 4. og 6. dagen. Testen skal være en PCR-test. Hvis testen efter 6. dagen er negativ, 

må du igen komme på Campus. 

Nødundervisning 

I det øjeblik at du enten står med en positiv test eller er nær kontakt, har du ret til at modtage 

nødundervisning dagen efter. Husk derfor at underret dine undervisere senest kl. 16.00 om positiv 

test.  

Er du i tvivl om noget? 

Kontakt en af dine undervisere eller uddannelseslederen, hvis du er i tvivl om noget.  

 

Med venlig hilsen 

Pia Palnæs Hansen 

Rektor 
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Underretning om behandlingen af personoplysninger som led i selvpodning 
under supervision på skoler og uddannelsesinstitutioner  
 

Formålet og grundlaget for behandling af dine personoplysninger 

Det er en betingelse for fysisk fremmøde på Campus at elever over 12 år, studerende, kursister og 

ansatte skal kunne dokumentere et negativt COVID-19 testresultater stammende fra en test, der er 

højst 72 timer gammel. Formålet med testkravet er at mindske risikoen for udbredelse af COVID-

19. 

Hertil er det skolens opgave mindst to gange ugentligt at kontrollere, at eleven, den studerende, 

kursisten eller den ansatte opfylder betingelserne for fysisk fremmøde, herunder sikrer sig, at den 

pågældende kan fremvise et gældende negativ testsvar.  

Det er ligeledes skolens opgave at tilbyde hurtigtest i form af selvpodning under supervision to 

gange om ugen til elever, studerende og ansatte. Skolens kontrol med, at eleven, den studerende 

eller den ansatte opfylder testkravet kan ske om led i tilbuddet om selvpodning under supervision.  

 

Dit samtykke til at lade dig undersøge for COVID-19 ved selvpodning 

Det er en betingelse for, at Bhsund kan lade dig undersøge for COVID-19 ved superviseret 

selvpodning ved en hurtigtest, at du frivilligt medvirker hertil og dermed har givet dit samtykke til at 

blive testet for COVID-19. Skolen/undervisningsinstitutionen kan betragte din medvirken til at blive 

hurtigtestet for COVID-19 som et tilstrækkeligt og informeret samtykke hertil.  

 

Hvilke oplysninger behandles? 

Når du gennemfører en selvpodning på Bhsund, er Campus Bornholm dataansvarlig for 

behandlingen af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse hermed. Det betyder, at Campus 

Bornholm er ansvarlig for, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse 

med databeskyttelsesforordningen.  

Campus Bornholm behandler følgende personoplysninger: Navn, CPR-nummer, telefonnummer og 

testresultater. Et testresultat kan være positivt, negativt eller inkonklusivt. 

Grundlaget for behandling af de pågældende personoplysninger findes i 

databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e (artikel 6, stk. 1, litra f for så vidt angår private 

institutioner), artikel 9, stk. 2, litra g samt databeskyttelseslovens § 7, stk. 4. Det skal ses i lyset af, 

at behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at udføre den myndighedsopgave, som 

skolen/institutionerne er pålagt. 
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Hvem videregives oplysningerne til? 

Dit CPR-nummer og testresultat bliver indberettet til Sundhedsdatastyrelsen, der bruger 

oplysningerne til at følge smitteudviklingen i Danmark. 

Hvis du tester positiv for COVID-19, bliver dette videregivet til Styrelsen for Patientsikkerhed 

sammen med information om dit navn, CPR-nummer og telefonnummer til brug for 

smitteopsporing. 

Hvornår slettes oplysninger? 

Campus Bornholm sletter dine oplysninger, når de er blevet indberettet til Sundhedsdatastyrelsen. 

Spørgsmål og klage 

Spørgsmål om Campus Bornholms behandling af dine personoplysninger i forbindelse med 

gennemførelse af hurtigtest kan rettes til skolens databeskyttelsesrådgiver: Flemming Rasmussen, 

email fr@efif.dk 

Klage over Campus Bornholm behandling af dine personoplysninger kan ske ved at rette 

henvendelse til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk. 
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