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Samhällstext 

 

 

Kære forældre 

 

Mange steder i landet bliver flere og flere igen smittet af corona. En stor del af dem er børn og 

unge i alderen 10-29 år. Den udvikling skal vi have stoppet. Men kun ved fælles hjælp kan vi igen 

få bremset smitten. Vi gjorde det i foråret. Nu er tiden inde til, at vi igen skal smøge ærmerne op 

– ikke kun for at vaske hænder, men også for at komme den udbredte smitte til livs.  

 

Til det vil vi bede om din hjælp.  

 

Rigtig mange børn, unge og voksne følger allerede Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for 

at forebygge smitte. Og til dem skal lyde en stor tak. Men når coronavirussen får så godt fat i 

danskerne igen – og særligt de unge – må vi desværre konstatere, at vi igen har en stor fælles 

opgave i at nedbringe smitten.   

 

Derfor beder vi dig som forælder om at tale med dit barn/dine børn om corona og risikoen for 

smitte. Der vil naturligvis være forskel på relevansen, alt efter om dit barn er otte eller 17 år, 

men med brevet her sender vi en bred appel til alle forældre på skole- og 

ungdomsuddannelsesområde.  

 

Hvad kan du gøre? 

 

Du bør aflyse eller melde afbud til alle sociale arrangementer i forbindelse med skole, 

fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Anbefalingen fra myndighederne om at aflyse sociale 

arrangementer gælder dels private arrangementer, der ikke er arrangeret af institutionen eller 

skolen, som for eksempel klassefester, fælles fødselsdage, fælles forældrearrangementer, som ofte 

er arrangeret af forældre eller eleverne selv. Dels gælder det sociale arrangementer eller 

arrangementer i forbindelse med skoledagen eller uden for almindelig skoletid fx klassefester, 

fælles morgenmad, lejrskoler og studieture. Tiltagene gælder indtil videre til den 4. oktober 2020. 

 

Du kan vise dine børn, at man kun krammer de venner, som man i forvejen ses meget med og er 

tætte på. Og at man stadig godt kan være i kontakt med andre venner via for eksempel sociale 

medier. 

 

Du kan fortælle dine børn – hvis de er nået en alder, hvor det giver mening at tale om det – at der 

for alle coronasmittede er en risiko for senfølger. Og at der stadig er meget, vi ikke ved om corona, 

så derfor er det vigtigt, at vi alle bidrager til at bremse smitteudviklingen.  

 

Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece rettet til netop de unge, som du måske kan bruge.  

 

Det her er vores forslag. Du kan sikkert finde på mange flere. Det vigtigste er, at vi alle gør noget.   

 

For lad os til sidst slå fast: Ingen af os kan bekæmpe corona alene. Vi er nødt til at stå sammen. 

 

På forhånd mange tak for indsatsen og hjælpen. 

 

 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Sociale-arrangementer-ifm-dagtilbud-skoler-og-andre-boer-aflyses-i-den-kommende-tid
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Ung-under-covid/Ung-under-COVID19.ashx?la=da&hash=FD526065FFEF093121F3F86E804FEE944CEC71B2

