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Informasjon til foresatte  
 
 Nå når samfunnet er åpnet opp for barn og ungdom, vil det være barn som blir smittet av 
korona og tester positivt. Både barn og vokse er oppfordret til å teste seg på kommunens 
testsenter når en har symptomer på korona.   
  
Ved en positiv test vil smittesporingsteamet i kommunen gjøre en sporing av hvem som kan være 
nærkontakt av den som har testet positivt. Hvis det eksempelvis er en elev som har vært på 
skolen de siste dagene, er det ofte slik at hele klassen blir satt i karantene og må testes. Da vil 
foresatte til denne klassen få beskjed om dette av skolen.  Hvis eleven ikke har vært på skolen de 
siste dagene, eller hvis eleven er helt symptomfri, vil kanskje legene vurdere det som usannsynlig 
at klassen er smittet av denne personen, og da vil ingen av de andre foresatte i klassen bli 
kontaktet. Dette utføres etter bestemte retningslinjer fra FHI.  
  
Smittesporingsteamet og legene gjør disse vurderingene i hvert enkelt tilfelle ved positiv test. Da 
vurderes hvem som skal testes og hvem som skal informeres. Barnehager og skoler får beskjed 
dersom foresatte skal informeres. Det som for foresatte (og andre) kan virke som like tilfeller, vil 
allikevel basert på kunnskapen som smittesporingsteamet innehar, kunne være helt ulike. 
Dermed vil også informasjonen ut til en klasse/avdeling være ulik.  
  
Smittesporingsteamet til Karmøy kommune har etter hvert opparbeidet seg gode rutiner og 
erfaringer på hvem som bør testes av nærkontakter og familie/venner. Dette for å sikre at 
smitten ikke spres videre til nye mennesker, men at smitten isoleres. De handler utfra de 
nasjonale føringen på TISK-arbeidet (testing, isolering, smittesporing, karantene) og vil følge opp 
de positive tilfellene, for å slå ned på smittespredningen.  
  
Det er ikke slik at alle foresatte på en skole får beskjed når en elev har testet positivt på korona 
(eller har en annen sykdom). Det er kun de som det er relevant for, som får beskjed. Hvis du som 
foresatt ikke blir kontaktet av skole eller smittesporingsteamet, kan du være trygg på at legene 
har vurdert det slik at barnet deres ikke er utsatt for noen kjent smitte.  
  
Hvis det er noe du som foresatt er usikker på, anbefales du å ta kontakt med 
barnehagen/skolen din, slik at spørsmål kan bli besvart.  
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