
Informasjon om mulig test av barn for Covid-19 ved smitteutbrudd i skole 

eller barnehage 

Fra 16. august 2021 kan alle barn og unge under 18 år få unntak fra smittekarantene dersom de 

gjennomfører et testregime*. Smittekarantene havner du i hvis du er nærkontakt til noen som har 

fått påvist smitte. Unntaket fra smittekarantene ved testing gjelder generelt, både i skoletiden og på 

fritiden. 

Unntaket gjelder kun de barna som anses som "øvrige nærkontakter" og ikke husstandsmedlemmer 
eller tilsvarende nære kontakter til den smittede. For husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære 
kontakter, gjelder de vanlige reglene om smittekarantene. 

Testing for covid-19 er helsehjelp med mindre de testene kommunen bruker er selvtester hvor 
barnet tester seg selv eller med hjelp fra en voksen hjemme. For at barnet ditt kan motta helsehjelp, 
skal foreldre samtykke på vegne av barn og unge under 16 år. Det er nok at én forelder samtykker til 
at det kan komme til å tas en covid-19-test. 

Dersom foreldre ikke ønsker at barnet skal inngå i et testregime, vil barnet omfattes av de vanlige 
reglene om plikt til smittekarantene.  

Dere kan lese mer om ordningen med unntak fra plikten til smittekarantene for barn og unge her:  
testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-

karantene/testing/testing-erstatte-smittekarantene-barn-og-unge 

(*testregime: en plan for hvor mange tester som skal tas og når) 

 

Samtykke for Covid-19 ved smitteutbrudd i skole eller barnehage: 

      Jeg samtykker til at mitt barn tester seg for Covid-19 i regi av kommunehelsetjenesten som     
erstatning for smittekarantene dersom barnet er vurdert som "øvrig nærkontakt" av 
smitteoppsporingsteamet i kommunen 

    Jeg samtykker ikke til at mitt barn tester seg for Covid-19 i regi av kommunehelsetjenesten 
som erstatning for smittekarantene dersom barnet er vurdert som "øvrig nærkontakt" av 
smitteoppsporingsteamet i kommunen. 

Barnets navn: 

Signatur, forelder: 

 

Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke dette samtykket tilbake ved å sende skriftlig 
henvendelse til skolen. 
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