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Lægelig dokumentation ved eksamen
Lægelig dokumentation er for eksempel en lægeerklæring fra din praktiserende læge eller
speciallæge. Det skal være skriftligt og datostemplet, og det skal fremgå, at du har været for
syg til at aflægge eksamen på din eksamensdag. Det er egenbetaling på lægeerklæringer.

Lægelig dokumentation ved eksamen i tilfælde af COVID-19
Det er også muligt at medsende PCR-testsvar vedrørende COVID-19 som lægelig
dokumentation. Dette gælder også, hvis man er blevet gjort opmærksom på, at man er nær
kontakt til en person, der er testet positiv.
For at vi kan godkende COVID-19-testen som gyldig lægelig dokumentation, skal du være
opmærksom på følgende:
Har du symptomer på covid-19, eller er du nær kontakt til en smittet?:
Skal du PCR-testes gennem det offentlige sundhedssystem
Er du for syg til at kunne lade dig teste, skal du kontakte din læge for at få lægelig
dokumentation for, at du ikke kan aflægge eksamen. En læge kan udstede en lægeerklæring
der bekræfter, at en patient har henvendt sig til lægen telefonisk, men uden at være tilset.
Er du testet positiv for COVID-19 inden din eksamen?:
Du må ikke møde op på skolen den første uge efter du har modtaget et positivt testsvar - og
heller ikke så længe, du har symptomer. Betyder det, at du ikke kan møde op til din eksamen,
skal du sende et screenshot af dit testsvar med datostempel for prøvetagning fra
www.sundhed.dk
Hvad gør jeg, hvis mit barn er hjemsendt eller syg?
Hvis dit barn er hjemsendt fra daginstitution eller skole, men ikke er testet positiv for Covid-19
eller afventer testsvar, så må du stadig komme til eksamen.
Hvis dit barn er testet positiv for Covid-19, så er du nær kontakt, og du skal følge proceduren
for nære kontakter
Hvis dit barn er syg, og du ikke har mulighed for at komme til eksamen, skal du skaffe lægelig
dokumentation for barnets sygdom følge proceduren under ”Syg til eksamen”

