
 

 
 
 
 
 
 
Krav om forevisning af coronapas på Vesthimmerlands Gymnasium og HF 
 

 

Den stigende coronasmitte i samfundet betyder, at COVID-19 nu igen kategoriseres som en samfundskritisk 

sygdom. Derfor er der på landets gymnasier indført krav om fremvisning af coronapas for alle elever, gæster og 

medarbejdere. På Vesthimmerlands Gymnasium og HF betyder det, at vi i første lektion starter med tjek af 

coronapas hver dag. 

 

Coronapasset dokumenterer, at man er vaccineret, omfattet af immunitet som følge af tidligere smitte eller for 

nylig testet negativ. Har man ikke et gyldigt coronapas, og er man undtaget fra krav om test, skal man i stedet 

for coronapas kunne fremvise dokumentation for, at man er undtaget krav om test. Denne dokumentation skal 

være udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter. 

  

Såfremt en elev, gæst eller medarbejder ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, vil vedkommende bortvises fra 

gymnasiets lokaliteter og lokaler. En bortvisning af elever giver anledning til fravær regnet fra det tidspunkt 

hvor eleven ikke kan forevise gyldigt coronapas. Det vil ikke være muligt at følge undervisningen virtuelt og der 

vil ikke blive iværksat anden nødundervisning for elever, der ikke kan forevise et gyldigt coronapas. 

 

Undervisningsministeriet skriver om undtagelse fra coronapas: 

 

Krav om coronapas gælder ikke for personer: 

• der er under 15 år, 

• der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at 

være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, eller 

• der af skolen eller institutionen ikke vurderes at være omfattet af sundhedsmyndighedernes 

anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, 

der er mindre end 14 dage gammelt. 

Borgerservice udsteder dokumentation til personer, der indleverer en erklæring på tro og love om, at 

personen af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få 

foretaget en COVID-19 test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen. 
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