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Kære ledere og medarbejdere i vores daginstitutioner og special-

skoler 

 

 

I snart et år har corona påvirket hverdagen og skabt store udfordrin-

ger. Jeres indsats er ekstrem vigtig og meget påskønnet. I har været 

under pres længe, og I skal have en stor tak for jeres vedholdenhed 

og omstillingsparathed. 

 

Mange af jer har efterspurgt et svar på, hvornår I kan få en kviktest 

for corona i forbindelse med jeres arbejde. Vi forstår til fulde jeres 

frustration, og af forskellige dybt beklagelige årsager, som I kan læse 

mere om lidt længere nede i brevet, vil der gå noget tid endnu, før 

der kommer en permanent løsning ude i den enkelte daginstitution 

og specialskole. 

 

Derfor er der behov for, at der sker noget nu. Børne- og Ungdoms-

udvalget har i dag behandlet et forslag fra forvaltningen om, at de, 

som ønsker det, har mulighed for at tage kviktest to gange om ugen i 

deres arbejdstid. Testen kan I få i en af de offentligt tilgængelige test-

faciliteter, der ligger rundt om i København.   

 

Præcis hvordan I organiserer det, aftales lokalt på den enkelte ar-

bejdsplads. Det kan fx være sådan, at I møder ind senere eller går 

tidligere, når I skal testes. Vi er opmærksomme på eventuelle mer-

udgifter til vikardækning i forbindelse med transport til og fra test, 

og forvaltningen vil hurtigst muligt sende information ud, om hvor-

dan dette kan håndteres 

 

Kviktest på jobbet blev stillet jer i udsigt af regeringen i begyndelsen 

af januar. Regionerne fik opgaven med at forhandle en aftale hjem 

med et firma, som kunne udføre testene.  
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Sammen med de andre regioner indgik Regionen Hovedstaden en 

aftale med en privat testleverandør. Københavns Kommune fik af re-

gionen tildelt et antal ugentlige test, som skulle fordeles blandt sek-

torerne, og kommunen organiserede det praktiske med testene, 

som nogle få af jer nåede at få.  

 

Bl.a. skete der det, som I nok har læst om i dagspressen: Regionerne 

opsagde aftalen med leverandøren, som ikke lavede et arbejde af en 

ordentlig kvalitet. Aftalen var så ny, at den ikke rigtig kommet op at 

køre her i København. Leverandøren har en opsigelse på 30 dage og 

arbejder nu på at få gang i testningen. Samtidig er regionen ved at 

finde ud af, hvad der skal efter de 30 dage. 

 

Derfor indføres nu muligheden med at gå til kviktest i arbejdstiden. 

Den gælder til:  

• Den nuværende leverandør har fået sit testsystem op at stå 

igen  

• Der er fundet en anden national og regional løsning  

• Eller en ny testleverandør overtager opgaven 

Vi er klar over, at det kan være bøvlet for nogle af jer at skulle forbi et 

testcenter. Det er vores håb, at I kan få organiseret det, når I nu har 

mulighed for at gøre det i arbejdstiden. I har kontakt med mange 

børn og unge i dagens løb, så vi forstår godt jeres ønske om regel-

mæssige tests. Vi håber og tror, at der snart er en mere permanent 

løsning klar. 

 

 

Venlig hilsen 
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Lars Sørensen, formand for Københavns Lærerforening 

 

 

 

 


