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Information om test for elever og kursister på Herning HF & VUC – version 2 

 

For at deltage i fysisk fremmøde fra 3. marts 2021, er der krav om at du skal kunne dokumentere, at du to 

gange inden for de seneste syv dage har opnået en negativ coronatest. Testen må til enhver tid højst være 

72 timer gammel. 

Du vil to gange ugentligt ved fraværsregistreringen blive bedt om at fremvise bevis for testen, og skal 

forlade skolens område, hvis ikke du har en test.  

Der er 2 muligheder for test: 

• PCR-test. Her testes du ved at der skrabes i munden. Du får svar i løbet af 1-2 døgn. 

• Antigentest/hurtigtest: Her testes du ved en prøve fra næsen. Du får svar i løbet af 15 – 20 

minutter. 

Du skal selv sørge for at blive testet. Det vil være godt at blive testet fx lørdag/søndag inden du skal møde 

mandag og igen tirsdag/onsdag i løbet af ugen. 

I Herning og Ikast/Brande-kommuner er der følgende muligheder for at blive testet: 

Antigentest/hurtigtest, uden tidsbestilling: 

Herning Kommune 
HerningCentret 
Kontorbygning indgang K, 1. sal 
Mercurvej 1 
7400 Herning 
Alle dage kl. 08-20 
 
Alhuset Kibæk 
Kastanjealle 27 
6933 Kibæk 
Mandag og torsdag kl. 14-19 
 

Ikast-Brande Kommune 
Sportscenter Ikast 
Stadion Alle 2b  
(Hal C, indgang fra Vestre Allé) 
7430 Ikast 
Hverdage kl. 14-19, weekend kl. 11-16 
 
Nørre Snede Hallen 
Skolegade 16b 
8766 Nørre Snede 
Onsdag 14-19 og lørdag 11-16 

 

Se flere teststeder i andre kommuner i Region Midtjylland her: https://www.rm.dk/om-

os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/hurtigtest---supplement-til-smitteopsporing/ 

  

https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/hurtigtest---supplement-til-smitteopsporing/
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/hurtigtest---supplement-til-smitteopsporing/
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PCR-test, kun med tidsbestilling via www.coronaprover.dk: 

Herning Kommune 
Herning - Testcenter Herning 
Ved Sportscenter Herning 
Holingknuden 2 
7400 Herning 
Tider til booking dagligt kl. 9-17  
 
Vildbjerg - Sports- og Kulturcenter 
Sports Allé 6  
7480 Vildbjerg 
Tider til booking torsdag og søndag kl. 09-16  

Ikast-Brande Kommune 
Ikast - Gammel Vestre Skole 
Sjællandsgade 6 
7430 Ikast 
(indkørsel fra Kongevejen) 
Tider til booking alle hverdage kl. 9–16. 
 
Brande - Brande Hallerne 
Ole Bendix Vej 1 
7330 Brande 
Tider til booking alle hverdage kl. 9–16 

 

Se flere teststeder i andre kommuner i Region Midtjylland med PCR-test her: https://www.rm.dk/om-

os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/coronatest_adresser/ 

 

Fritagelse for test 

Du kan blive fritaget for test hvis du: 

• af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19 (lægeerklæring 

kræves). 

• som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller 

antigentest for covid-19 (lægeerklæring kræves). 

• tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang du 

kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller 

antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger 

gammelt. 

• kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb for covid-19. 

Ønsker du fritagelse for test skal du kontakte rektor Anne-Mette Thorøe via Teams. 

http://www.coronaprover.dk/
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/coronatest_adresser/
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/coronatest_adresser/

