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Medarbejders mindreårige barn er smittet, eller der er mistanke om smitte, med COVID-19 
 

Smitte/mistanke 
om smitte fordi: 

Mindreårigt barn har symptomer på 
COVID-19 

Mindreårigt barn er konstateret smittet 
med COVID-19 

Medarbejders mindreårige barn er 
hjemsendt til test/isolation med 
mistanke om smitte med COVID-19 
 

Medarbejders mindreårige barn er 
hjemsendt til test/isolation på grund af 
smitte i skole/institution, men hvor der 
ikke er mistanke om, at medarbejders 
barn er smittet  

Medarbejders mindreårige barn har rejst 
til lande som udenrigsministeriet 
fraråder rejser til  

Hvad skal 
medarbejder gøre? 

Der er i samarbejde med leder mulighed for: 
- at afvikle barns 1. og 2. sygedag. 
- afvikle omsorgsdage, afspadsering og 

ferie. 
- der kan aftales hjemmearbejde. 
- Tjenestefri uden løn  

 
Hvis barn testes positiv, se under: 
 ” Mindreårigt barn er konstateret smittet 
med COVID-19” 
 
 

Et barn, der er testet positiv, skal selvisoleres. 
Går forælder i selvisolation med barnet, 
meldes dette til nærmeste leder og man skal 
sørge for at blive testet. Egen test udføres 
efter ophør af barnets selvisolation* (dvs. 
efter at barnet har været symptomfri i 48 
timer eller efter 7 dage, hvis barnet ikke har 
symptomer). 
 
For større børn/unge kan det være muligt at 
selvisolere sig uden, at det er nødvendigt, at 
en forælder isolerer sig sammen med barnet. 
Er dette tilfældet, men er man alligevel nær 
kontakt til barnet, skal man gå i egen 
selvisolation, give leder besked og foretage 
tests på 4. og 6. dagen efter sidste kontakt 
med barnet.* 
 
I begge tilfælde: hjemme med løn, arbejd 
hjemme hvis muligt, aftal med nærmeste 
leder. 
 
Negativ test: Gå på arbejde. 
Positiv test: Se under ”Medarbejder er 
konstateret smittet med COVID-19”. 
 

Afvent test resultatet for barn. 
Der er i samarbejde med leder mulighed for: 
- afvikle omsorgsdage, afspadsering og 

ferie. 
- der kan aftales hjemmearbejde. 
- Tjenestefri uden løn (evt. mulighed for 

barselsdagpenge ved børn under 14 år, 
barselslovens § 26 a. Det forudsætter at 
der ikke kan arbejdes hjemme, 
omsorgsdage og afspadsering er holdt, 
og at der ikke er aftalt ferieafholdelse – 
se nærmere om betingelserne nedenfor) 
 

 
 
Hvis barn testes positiv, se under: 
 ” Mindreårigt barn er konstateret smittet 
med COVID-19” 
 
Ved fravalg af test: Børn under 12 år og uden 
symptomer, hvor forældre fravælger test: 
barnet skal blive hjemme i 7 dage. 
Samme afvikling af fravær som ovenfor. 
 
 

Der er i samarbejde med leder mulighed for: 
- afvikle omsorgsdage, afspadsering og 

ferie. 
- der kan aftales hjemmearbejde. 
- Tjenestefri uden løn (evt. mulighed for 

barselsdagpenge ved børn under 14 år, 
barselslovens § 26 a. Det forudsætter at 
der ikke kan arbejdes hjemme, at 
omsorgsdage og afspadsering er holdt, 
og at der ikke er aftalt ferieafholdelse – 
se nærmere om betingelserne nedenfor) 
 

 
 
Hvis barn testes positiv, se under: 
 ” Mindreårigt barn er konstateret smittet 
med COVID-19” 
 
Ved fravalg af test: Børn under 12 år og uden 
symptomer, hvor forældre fravælger test: 
barnet skal blive hjemme i 7 dage. 
 

De dage hvor barnet ikke kan komme i skole 
Institution, har du ikke ret til løn, mens du er 
hjemme for at passe dit barn der er i isolation, 
hvis ikke det er aftalt som ferie, afspadsering 
eller anden tjenestefrihed med ret til løn. 
Dette skal aftales med lederen inden afrejse. 
 
 
 

Hvad skal lederen 
gøre i forhold til 
personaleforhold? 
 
OBS på særlige 
vejledninger for:  
-Skole og daginst. 
-Hjemmeplejen 
-Plejecentre og 
bosteder 
Se links på side 2 
 

Arbejdsplads skal udvise fleksibilitet i forhold 
til mulighed hjemmearbejde og for afholdelse 
af frihed. 
 
Er der særlige forhold der gør sig gældende 
kontakt HR – Jura. 
Fravær tastes som ved barns almindelig 
sygdom. 
Hvis MA ikke ønsker at få sit barn testet, 
betales frihed udover de 2 første sygedage 
selv, enten ved afvikling af omsorgsdage, 
afspadsering, ferie eller tjenestefri uden løn. 

Afvent testresultater. 
 
Hvis positiv test, se under ”Medarbejder er 
konstateret smittet med COVID-19” 
Fraværet tastes med TJ – årsagskode CK – 
Covid-19 – karantæne hvis hjemmearbejde 
ikke er en mulighed 

Arbejdsplads skal udvise fleksibilitet i forhold 
til mulighed hjemmearbejde og for afholdelse 
af frihed. 
Efter afvikling af omsorgsdage og afspadsering 
tastes TJUL tjenestefri uden løn – årsagskode 
CB barns hjemsendelse  
 
Vedr. mulighed for barselsdagpenge ved børn 
under 14 år: Erklæring, der skal udfyldes: 
https://roskilde.dk/corona/ansat  
Se mere nedenfor. 
 
Er der særlige forhold der gør sig gældende 
kontakt HR – Jura. 

Arbejdsplads skal udvise fleksibilitet i forhold 
til mulighed hjemmearbejde og for afholdelse 
af frihed. 
 
Vedr. mulighed for barselsdagpenge ved børn 
under 14 år: Erklæring, der skal udfyldes: 
https://roskilde.dk/corona/ansat  
Se mere nedenfor. 
Samme som kolonne 3 
 
Er der særlige forhold der gør sig gældende 
kontakt HR – Jura. 
 
 

Aftale hvordan medarbejder kan afholde 
frihed som ferie, forskudsferie, afspadsering 
eller lignende, under hensyntagen til driften. 
Egenbetalt frihed 
 
 
Er der særlige forhold der gør sig gældende 
kontakt HR – Jura. 
 

Vejledninger fra 
Sundhedsstyrelsen 

Til dig, der har symptomer på ny coronavirus: 
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-
symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvis-du-
bliver-syg 
 

Smitteopsporing af nære kontakter: 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-
dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-
coronavirus 
 
Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus: 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-
dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus 
 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Naar
-du-er-smittet-med-coronavirus-skal-du 
 

  Link til Rejsevejledning vedr. Corona fra HR: 
W:\Hele Kommunen\Viden og 
Værktøjer\HR\Rejsevejledning Corona.docx 
 
Har du ikke adgang til intranettet så se her:  
”Rejsevejledning  - Spørgsmål og svar”, på 
Coronasiden for medarbejdere: 
https://roskilde.dk/corona/ansat  
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Barselsdagpenge til forældre med børn under 14 år, der hjemsendes som følge af et eller flere konkrete covid-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, skolen eller institutionen, jfr. Barselslovens § 26a: 

En medarbejder, der får tjenestefri uden løn, fordi pågældende ikke kan arbejde hjemmefra, ikke har omsorgsdage eller afspadsering og ikke afvikler ferie, vil – hvis denne i øvrigt opfylder betingelserne som beskrevet nedenfor – 
kunne ansøge om barselsdagpenge efter § 26 a. Barselslovens § 26 a vil ligeledes finde anvendelse i den situation, hvor en medarbejder er hjemme hos et barn, som ikke er nær kontakt, men skal testes som led i 
screeningsprogrammet. Nedenstående betingelser skal naturligvis også her været opfyldt for, at medarbejderen opnår dagpengeret efter § 26 a. 

Hvem har ret til barselsdagpenge i forbindelse med børns hjemsendelse fra dagtilbud/skole efter barselslovens § 26 a? 
Medarbejdere, der er forældre til et barn under 14 år. 
Hvilke betingelser skal være opfyldt for at få ret til barselsdagpenge? 
For at få ret til barselsdagpenge, er det er en betingelse, at forælderen som medarbejder ikke har mulighed for at arbejde hjemme, ikke har omsorgsdage eller afspadsering, at der ikke udbetales løn eller holdes ferie fra 
arbejdsgiveren for samme dag. 
Hvis forældrene deler bopæl, skal begge forældre opfylde disse betingelser. 
Forælderen skal endvidere opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. 
Arbejdsgiveren skal udstede en erklæring om, at forælderen ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, at forælderen ikke har ubrugte omsorgsdage eller afspadsering, og at der ikke udbetales løn eller holdes ferie fra 
arbejdsgiveren for samme dag. Denne dokumentation skal forælderen fremlægge over for Udbetaling Danmark. Du finder erklæringen https://roskilde.dk/corona/ansat  
Da det er en betingelse, at der ikke udbetales løn fra arbejdsgiveren under fraværet, vil der ikke kunne være ret til refusion til arbejdsgiveren. 
Forælderen kan kontakte dagtilbuddet/skolen/institutionen mv. og anmode dem om at udfylde en blanket som opfylder kravet til dokumentation for, at dagtilbuddet, skolen eller institutionen mv., som følge af et eller flere 
konkrete covid-19 smittetilfælde har sendt barnet hjem. Det kan fx være i form af et brev, en udskrift fra fx skolens hjemmeside kombineret med en udskrift fra Aula o.l. Alternativt kan forælderen anmodet 
skolen/institutionen/kommunen om at udfylde en blanket med de nødvendige oplysninger. 
Arbejdsgiver anmelder fraværet til Udbetaling Danmark via Nemrefusion.   
Hvor længe har forælder ret til barselsdagpenge? 
Forældre har ret til barselsdagpenge for fravær efter §§ 26 a og 26 b for sammenlagt op til 10 dage pr. barn. 
 
 

 

*Sundhedsstyrelsen har midlertidig skærpet retningslinjerne for opsporing af nære kontakter. De skærpede retningslinjer gælder foreløbig til og med den 7. februar 2021. 
De nye midlertidige anbefalinger omhandler dels definitionen for at være nær kontakt og dels perioden for selvisolation. 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter 
 

 

Særlige vejledninger fra Sundhedsstyrelsen: 

Dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser:  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skoler-mm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337 

Hjemmeplejen: 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Hjemmepleje/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-COVID-19-i-hjemmeplejen.ashx?la=da&hash=20E63E0ADC85F1583A3C519578187065F8DB4573 

Plejecentre, bosteder og andre institutioner: 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Plejecentre/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID19-paa-plejecentre.ashx?la=da&hash=0871F5300256F9EEF4844E0E809C78C35ED2E85F 
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