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Veileder for gjenåpning av Karmøyskolen 1. – 10. trinn 
 
Fra og med uke 23 går vi over til gult nivå i skolen. Les mer på Udir sine sider. 
Vi gleder oss over at vi nå begynner å nærme oss normale tilstander igjen. 
 
Husk å kople på tillitsvalgte og verneombud på den enkelte skole i utarbeidelsen 
av lokale tilpasninger: 
 

1. Opplæring i smittevern av ansatte: 
a. Ledelsen har ansvar for at alle ansatte setter seg godt inn i nasjonal 

og kommunal veileder for smittevern. 
 
Forslag: Legg lenke til nasjonal veileder, kommunal veileder samt 
sjekkliste i Teams. Ansatte kan «signere» med tommel opp når de 
er gjennomgått. 
 

2. Kohorter: 
a. En klasse regnes nå som en kohort. 

 
3. SFO: 

a. Trinnvise kohorter. 
i. SFO bør i størst mulig grad foregå utendørs. 

ii. Elevene tar med egen matpakke og drikkeflaske til SFO. 
 

4. Håndvaskrutiner for elever og ansatte: 
a. Viser til nasjonal veileder som hovedprinsipp. 
b. Der det kun er tilgang til kaldt vann, anbefales likevel vask med 

såpe og vann. 
c. Ledelsen gjør seg kjent med, og går god for de produktene som her 

brukes. Alle stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, 
brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper, skal ha et 
lett tilgjengelig sikkerhetsdatablad. Dette registreres i Ecoonline. 
Produkter som benyttes til vask og desinfeksjon, skal brukes 
innenfor rammene av sikkerhetsdatablad og produktets 
bruksanvisning. Dersom stoffene flyttes over til annen emballasje 
enn den originale, skal etikett skrives ut fra Ecoonline og ny 
emballasje merkes forskriftsmessig. 
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5. Eventuelle ansatte i risikogrupper, eller elever med behov for 
tilrettelegging: 

a. Viser til nasjonal veileder som hovedprinsipp. 
b. Vanlig reglement ift. sykefravær gjelder også her, både for elever 

og ansatte. 
c. Dersom ansatte søker om korona-relatert fravær som ikke gjelder 

egen sykdom eller sykdom hos egne barn, kan en få innvilget 
permisjon uten lønn. 

d. Alle elever med en sårbarhet, bør forholde seg til en voksen som 
de kjenner godt og er trygg på når skolene skal sette sammen i 
grupper/ kohorter. 
 

6. Korona-relaterte innkjøp: 
a. Alt av kostnader som måtte påløpe i forhold til pågående korona-

situasjon skal merkes (ved føring av eventuelle timer eller 
kontering av fakturaer) med prosjektart HO132. 

b. Plakater for håndvaskrutiner og hostehygiene finner dere her: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-
beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/plakat/ 
 

7. Aktiviteter ute og pedagogiske tips: 
a. Bruk av lekeapparater er ok, under forutsetning av at aktiviteten 

styres etter prinsippet om ikke for mange elever om gangen. 
b. Uteskoleveven gir gode tips for å kunne drive tverrfaglig 

pedagogisk undervisning i uteklasserommet. Dere finner den her. 
c. Det oppfordres fortsatt til utvidet/ mer kreativ bruk av digitale 

verktøy og muligheter. 
 

8. Fellessamlinger: 
a. DKS-produksjoner utendørs følger de til enhver gjeldende 

smittevernsveieleder for arrangement. Ved utendørs arrangement, 
står elevene oppstilt kohortvis. Samlinger innendørs foregår 
kohortvis eller to og to kohorter. Samles to kohorter, gjelder 
tometersregelen. 

 
9. Skoleskyss: 

a. Skolen skal sende ut informasjon via Visma om eventuelle 
endringer i gjennomføring av skoleskyss. Særlig gjelder dette 
forskyvninger der Kolumbus må sette opp ekstra busser/ kjøre 
flere turer. Se også punkt c nedenfor og eget skriv fra 
Kolumbus som ligger her. 
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b. Skolene må innen onsdag 13. mai ha oversikt over om det er nok 
kapasitet på skolebussen. Dersom det er for liten kapasitet må dette 
meldes inn til Kolumbus. Skolene kan for eksempel skaffe seg 
denne oversikten ved å sende ut melding i Visma. Det må i denne 
sammenheng tas hensyn til at elever fra samme husstand kan sitte 
sammen på et dobbelt sete. 

c. Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som 
mulig, jf. nasjonale veileder. 

d. Start- og slutt-tider vil i utgangspunktet være de samme som ved 
ordinær skolehverdag. Dersom Kolumbus må kjøre ekstra busser 
for å ivareta smittevernet, vil det kunne bli forskyvninger for elever 
som kommer eller reiser med skolebussen. Skolen må ivareta 
tilsynet med elever som venter på skyss. 

e. I tillegg til avstandskravet på en meter i buss (nasjonal veileder) er 
det viktig å merke seg følgende presiseringer fra Kolumbus: 

i. Det vil ikke være anledning for elever uten skyssrett å følge 
skolebussen. Dette gjelder selv om de har gyldig busskort. 

ii. Sjåførene ikke har anledning/kapasitet til å rettlede elevene 
ombord i bussene, her må foresatte/skolene informere 
elevene på forhånd hvordan de skal sette seg i bussene. 

iii. En reisende pr dobbelsete (søsken sitte sammen). 
iv. Sjåførene har heller ikke anledning til å hjelpe de minste 

med setebelte. 
v. Framdøren på bussene er sperret, kun inngang/utgang bak. 

vi. De to fremste seteradene ombord i bussene er avsperret. 
vii. I maxitaxi/ minibuss som har 16 seteplasser, er det mulig å 

ta med 10 sittende passasjerer. 
viii. Maxitaxi/ minibuss med 12 sitteplasser, 8 sittende 

passasjerer. 
ix. Vanlig taxi (personbil) maks 2 passasjerer, ingen i 

fremsetet. 
x. Rullestoltransport i stor taxi, maks 2 rullestoler, dersom 1 

meter mellom hver rullestol. Ellers er det maks en rullestol. 
I tillegg til avstandskravene har alle transportører, buss, båt 
og taxi iverksatt ekstra renhold av kjøretøyene. Sjåfører 
tørker over alle kontaktflater med desinfiserende midler 
etter hver tur. 
 
Ta kontakt med Elisabeth Hamnøy dersom det er spørsmål 
knyttet til skyss. 
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10. Renhold: 
a. God dialog mellom renholder og rektor der man sørger for lokale 

tilpasninger til de ulike byggene og lokalene, er en forutsetning for 
god utnyttelse av ressursene. Ellers har renhold sine egne korona-
relaterte rutiner og tiltak. Disse vil etter hvert legges inn i Compilo. 

b. Toaletter rengjøres to ganger om dagen. 
c. Se ellers nasjonal veileder. 

 
11.  Ressurser-personal: 

a. I samråd med tillitsvalgte, står ledelsen fritt til å omdisponere sine 
ansatte, så fremt dette skjer innenfor leders styringsrett. 
 

12. Undervisning knyttet til enkeltvedtak §§ 5-1 og 2-8: 
a. Tilpasninger i opplæringen knyttet til enkeltvedtak kan gjøres 

dersom det er forsvarlig og nødvendig. Det understrekes at 
terskelen for å gjøre dette skal være høy. Det er utarbeidet egen mal 
på kommunalt nivå som ligger under fanen Åpning av skoler i 
Corona-kanalen. 


