
Ugens tema INTERVIEW

I sidste uge blev der holdt pressemøde for at fortælle om de nye restriktioner. 

JOURNALISTER: SIGNE BJERRE OG 
ANNA FREDSLUND SØJBERG 

Mille: I siger, at der er meget høj smitte blandt 
børn, og at vi nu skal tidligere på juleferie. 
Men hvordan kan I være sikre på, at vi ikke skal 
hjemme skoles efter juleferien og kan gå til 
 fritidsaktiviteter og sport, og hvornår kan vi 
regne med, at det her stopper?

Mette Frederiksen: Tak for det spørgsmål. 
Det, der er myndighedernes både indstilling, 
men også forventning, det er, at skolerne kan 
starte op 5. januar – altså efter ferien – med 
 undervisning og fremmøde i skolen, og vi lukker 
heller ikke fritidsaktiviteter ned. Men vi kan se, 
at der er rigtig meget smitte på mange skoler, 
der er også mange, der lige nu oplever at blive 
sendt hjem, fordi der er meget smitte, og vi har 
behov for at få brudt nogle af de smittekæder. 
Men når myndighederne siger, at vi regner med 
at kunne gå i gang igen efter ferien, så er det 
også det, vi regner med i regeringen.

Mille: Skal børn også have tredje stik, hvis de 
bliver vaccineret, og vil det være nødvendigt, 
at vi bliver vaccineret, hvis alle voksne lod sig 
vaccinere og fi k tredje stik?

Søren Brostrøm: Det var et godt spørgsmål. 
Jeg vil sige, det er i hvert fald vores vurdering, 
at man bliver vaccineret første og anden gang, 
når man er barn ned til fem år. Det er vores 
kraftige opfordring og anbefaling. Nu har jeg 
ikke selv børn i den alder, men hvis jeg havde, 
så var jeg ikke i tvivl om, at mine børn skulle 
 vaccineres både første og anden gang.

Vedrørende tredje stik til børn under 18 – det 
har vi faktisk ikke taget stilling til endnu. Vi er 
altid ekstraforsigtige med vacciner til børn, 
så vi er helt sikre på, at dokumentationen, 
 sikkerheden og bivirkningerne er i orden. Og når 
vi er sikre på det, så kommer vi også og siger, 
hvad der skal ske med tredje stik.

Mette Frederiksen: Søren, der var faktisk også 
et andet spørgsmål – hvis nu man forestiller 
sig, at alle voksne var vaccinerede nu, var det så 
overhovedet nødvendigt at vaccinere børnene?

Søren Brostrøm: Det er et godt spørgsmål. 
Nu når vi aldrig op helt på 100 procent med de 
 voksne, fordi der er altid nogle voksne, der ikke 
kan, fordi de er allergiske, eller måske ikke vil. 
Men lad os bare antage, at hvis så 95  procent 
af de voksne var vaccinerede, så tror jeg  faktisk 

stadigvæk, at vi var nødt til at tilbyde vaccinen 
til børnene også, som vi har g jort – og særligt 
nu, der er kommet den her nye omikron- variant. 
Så vi har faktisk brug for børnenes  immunitet, 
også sådan I kan blive ved med at gå i skole. 
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PREsSEMØDE
Corona-smitten skal holdes nede 
med nye restriktioner
I skolerne bliver børnene fra 0. til 10. klasse sendt hjem til og med 4. januar for at undgå spredning 
af corona-virus. På et pressemøde spurgte børnereporteren Mille blandt andet ind til, om regeringen 
kan være sikker på, at børnene ikke skal blive hjemme i længere tid.

Henrik Ullum, 
direktør i Statens Serum Institut Søren Brostrøm, 

direktør i Sundhedsstyrelsen

Mette Frederiksen, statsminister
Simon Kollerup, 
erhvervsminister



Dokumentation: Hvis man undersøger noget, så 
er dokumentation det samme som bevis. Så hvis 
man siger, at man har dokumentation for, at en 
opfi ndelse virker, så er det lidt ligesom at sige, at 
man har bevis for, at den virker. 

Bivirkningerne: Mange typer af medicin har 
 bivirkninger. Det vil sige, at man kan opleve 
 eksempelvis træthed eller hovedpine i en periode.

Omikron-variant: En ny variant af corona-virus, 
der er kommet til Danmark. Man vurderer, at den 
nye variant kan smitte mere end delta-varianten, 
som er den variant, der lige nu dominerer i Dan-
mark og de fl este steder i verden. Derfor holder 
man ekstra godt øje med omikron.

Immunitet: Hvis man er immun over for en 
 sygdom, betyder det, at man har meget lille risiko 
for at blive ramt af den sygdom. 

Hvad betyder det?

Har du det svært 
derhjemme?
Mange børn tænker, at et par ekstra 
 hjemmedage nok skal gå. Men der er også 
nogle børn, der har det svært derhjemme. 
Hvis du har det svært derhjemme, kan du 
gøre følgende:

•  Tal med en voksen, du har tillid til. Det kan 
for eksempel være en klasselærer eller en 
kammerats forælder. 

•  Kontakt din skole eller klubtilbud og 
sig, at du meget gerne vil afsted. Du kan 
ringe til skolens kontor, eller du kan få en 
 voksen, som du er tryg ved, til at ringe for 
dig. Skolen har pligt til at hjælpe dig, hvis 
du ikke har det godt derhjemme.

•  Det vigtigste er, at du ikke går med det 
selv. Så snak med nogen om det. Du har 
ret til at få hjælp – det gælder alle børn.

•  Ring eller skriv til BørneTelefonen på 
116111, hvor du kan være anonym. Det 
 betyder, at du ikke behøver at sige dit navn.

KILDE: BØRNS VILKÅR

For at prøve at bremse den stigende smitte 
med corona-virus i samfundet præsenterede 
regeringen i sidste uge nogle nye restriktioner 
på et pressemøde. Der var både restriktioner 
for børn og voksne.

Man sender blandt andet elever i folkeskoler 
og privatskoler hjem fra og med 15. december 
til og med 4. januar. Børnene skal altså begynde 
i skole igen 5. januar. Sfo’er og andre fritids-
tilbud bliver også holdt lukket i den periode, 
og børnene skal have hjemmeundervisning i de 
dage, hvor de skulle have været i skole.

Der kom også nye restriktioner for de  voksne. 
Man lukker blandt andet natklubber og 
 diskoteker ned, og alle indendørs og udendørs 
steder, der serverer alkohol, skal lukke senest 
ved midnat. 

Man må heller ikke samle fl ere end 50 stående 
gæster ved indendørs koncerter, og det bliver 
forbudt at købe alkohol i butikker fra midnat til 
klokken 5 om morgenen.

Derudover opfordrede regeringen og sundheds-
myndighederne også til, at  voksne ikke holder 
julefrokoster og sociale  arrangementer på 
deres arbejdspladser. Og dem, der kan  arbejde 
hjemme, opfordres til at gøre det.

Opfordring til tredje stik
På pressemødet opfordrede  statsminister 
Mette Frederiksen og Søren Brostrøm fra 
Sundhedsstyrelsen også alle voksne, der 
har fået første og andet stik med corona- 
vaccinen, til at få tredje stik.

Det tredje stik kalder man også for 
 booster-vaccinen. Grunden til, at voksne 
skal have et tredje stik, er, at kroppen ikke 
 længere har et lige så godt forsvar mod 
corona- virus, som den har, lige efter man er 
blevet  vaccineret. Man kan sige, at vaccinernes 
beskyttelse falder over tid. Derfor  anbefaler 
sundhedsmyndighederne, at voksne får et 
tredje stik med vaccinen, så de kan få en endnu 
bedre beskyttelse mod corona-virus.

Her er de nye corona-restriktioner
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Sådan så det ud, da Mille stillede 
spørgsmål til pressemødet.


