
          Håvik skole 

 
 
 
 

Postboks 183, 4299 Avaldsnes ◦ Telefon: 52 81 23 00 ◦ e-post: havik@karmoy.kommune.no 

 
 

1 

 
 
 

LOKAL VEILEDER 
HÅVIK SKOLE 

 
FOR Å REDUSERE SMITTERISIKOEN  

VED COVID-19 

 
 
 
 
 
 

 

 
Den lokale veilederen er utarbeidet på bakgrunn av nasjonal veileder fra 

Foklkehelseinstituttet (FHI) og Utdanningsdirektoratet (Udir) 20.04.20 
 

Oppdatert 07.05.20 – 29.05.20 – 26.06.20 – 07.09.20 – 28.09.20- 18.11.20-02.03.21 - 25.03.21 – 06.05.21 
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SMITTEVERNTILTAK 
 

GRØNT NIVÅ 
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Nivåinndeling av smitteverntiltak 
Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og 
rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal 
følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør 
nivået som skal følges.  
 
Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er 
syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.  
 
Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig.  

Trafikklysmodell 
Grønt nivå kjennetegnes ved av barnehage- og skolehverdagen kan organiseres 
som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser. 

På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. 
Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde 
avstand mellom ansatte og elever. 

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. 
Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at 
elevene og ansatte holder avstand til hverandre. 
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Grønt nivå 
• Ingen syke skal møte på skolen 
• God hygiene 
• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
• Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag 

Gult nivå 
• Ingen syke skal møte på skolen 
• God hygiene 
• Forsterket renhold 
• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
• Hele skoleklasser regnes som en kohort 
• Ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet 
• Elevene skal ikke dele mat og drikke 
• Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser 
• Trinnvise kohorter på SFO 
• Unngå trengsel og store samlinger 
• Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt 

Rødt nivå 
• Ingen syke skal møte på skolen 
• God hygiene 
• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
• Del elever inn i mindre kohorter 
• Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig 
• Samme kohorter i skolen som på SFO tilstrebes 
• Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte 
• Unngå trengsel og store samlinger 
• Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å 

minske kontakt mellom ulike kohorter 
• Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 
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FOREBYGGENDE TILTAK FOR Å UNNGÅ/BEGRENSE SMITTE 
 

 
® Foresatte er, via dette dokumentet, informert om regler og forventninger som ligger til grunn til 

at barnet blir sendt til skolen. Barnet skal være frisk og av god almenntilstand og ikke er snufsete, 
sår hals, feber eller andre forkjølelses-/influensasymptomer 

® Hvis en ansatt merker noen form for dårlig form hos eleven skal rektor kontaktes og eleven skal 
sendes hjem 

® Hvis et barn skal sendes hjem skal eleven settes i gangen ved benken i påvente av å bli hentet av 
foresatte 

 
 
Det er utarbeidet risikoanalyse for alle arenaene elevene og personalet er på under opphold på 
skolen. Dette er ufravikelige tiltak og rutiner og skal følges av alle ansatte. 
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ARENA KLASSEROM 
 

1.-7. klasse:  
® Kohortene blir nå oppløst og klassene kan være sammen 

 

UTFORMING I KLASSEROMMENE 
 

® Ordinær drift 
 

 
 

Arena klasserom Tiltak Ansvar 

«Overflate-
desinfeksjon» og 
«Hånddesinfeksjon 
gel» i alle klasserom 

-Alle klasserom har 1 flaske med «Overflate-desinfeksjon» og 
1 flaske «Hånddesinfeksjon gel» i alle klasserom.  
-Påfylling av flaskene skjer på ADM-kontoret.  
-Det er miljøarbeider som skal vaske overflater i 
klasserommet med «Overflate-desinfeksjon» og 
«Hånddesinfeksjon gel» Desinfeksjon til elevenes hender 
etter fastlagt prosedyre. 

Miljøarbeider 

Hygiene -Påminnelse om håndvask Miljøarbeider 

Vask av utstyr -Alle pulter rengjøres med «Overflate-desinfeksjon» og 
tørkepapir ved skolestart og etter lunsj.  
-Ipadene rengjøres hver morgen ved skolestart med egne tørk 
merket med «ipad» som ligger i alle klasserom.  
-Alle dørhåndtak og lysbrytere i tilknytning til klasserommet 
og gangen rengjøres med papir «Overflate-desinfeksjon» og 
ved skolestart og etter lunsj. 

Miljøarbeider 

Smittehemmet 
utstyr 

-Sikre at alle elevene bruker håndsåpe 
-Sikre at det er håndsåpe i dispensere i klasserom og gangen 
tilknyttet klasserommet. 

Miljøarbeider 

Visuell støtte 
 

-Plakater i klasserom av «Håndvask og Overflatevask», «Husk 
å hold avstand og «Vaner som forebygger smitte» og 
«Håndvask» er hengt opp i klasserom og gang. 

ADM 

FORBEREDELSE OG OPPRETTHOLDELSE AV  
RUTINER I KLASSEROMMET 
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GARDEROBENE I TILKNYTNING TIL KLASSEROMMENE 
 

® Ordinær drift 

 

ARENA FRIMINUTT/UTEOMRÅDET VÅRT 
 

® Ordinær drift 
 

ARENA HALLEN/UTEGYM 
 

® Ordinær drift 
 

MAT & HELSE 
 

® Ordinær drift 
 

ARENA SFO 
 

® Ordinær drift, men administrasjonen velger å dele opp 1.-4.klasse SFO i 2 grupper. Dette er ikke 
et smitteverntiltak, men en myk overgang for elevene innenfor ordinære ressurser. 
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FORBEREDELSE OG OPPRETTHOLDELSE AV RUTINER SFO 
 
 
Arena SFO Tiltak Ansvar 
Henting/levering 
foresatte 

Sette opp og ta inn ringeklokke utenfor inngangene til de ulike 
kohortene i skole/SFO 

Miljøarbeider 

«Overflate-
desinfeksjon» og 
«Hånddesinfeksjon 
gel» i alle klasserom 

-Alle klasserom har 1 flaske med «Overflate-desinfeksjon» og 
1 flaske «Hånddesinfeksjon gel» i alle klasserom.  
-Påfylling av flaskene skjer på ADM-kontoret.  
-Det er miljøarbeider som skal vaske overflater i 
klasserommet med «Overflate-desinfeksjon» og 
«Hånddesinfeksjon gel» Desinfeksjon til elevenes hender 
etter fastlagt prosedyre. 

Miljøarbeider 

Hygiene Påminnelse om intervall på vask  Miljøarbeider 

Vask av utstyr Alle pulter rengjøres med «Overflate-desinfeksjon» ved SFO 
start. Alle dørhåndtak i tilknytning til klasserommet og gangen 
rengjøres med papir og «Overflate-desinfeksjon» ved SFO 
start. 

Miljøarbeider 

Smittehemmet 
utstyr 

Sikre at alle elevene bruker håndsåpe og vann 
Sikre at det er håndsåpe i dispensere 

Miljøarbeider 

Visuell støtte 
 

Plakater i klasserom av «Håndvask og Antibac», «Hold god 
avstand» og «Vaner som forebygger smitte» og «Håndvask» 
henges opp i klasserom og gang. 

ADM 
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FORBEREDELSE OG OPPRETTHOLDELSE AV RUTINER 
 PÅ PERSONALAVDELINGEN 

 
Arena 
personalavdelingen 

Tiltak Ansvar 

«Overflate-
desinfeksjon» og 
«Hånddesinfeksjon 
gel» i alle klasserom 

-Personalrommet har 1 flaske med «Overflate-desinfeksjon» 
og «Hånddesinfeksjon gel».  
-Nye flaskene finner du hos ledelsen  
- «Overflate-desinfeksjon» skal brukes før og etter lunsj på 
personalrommet/grupperommet. «Hånddesinfeksjon 
gel»/vask gjøres før og etter mat 
 

ADM 

Vask av utstyr -Alle bord og kjøkkenbenk på personalrommet rengjøres med 
«Overflate-desinfeksjon» og tørkepapir ved skolestart, før og 
etter lunsj.  
-Dørhåndtakene på personalavdelingen rengjøres kl 08, 10, 14 
og kl 15. 
-Kopimaskinens display rengjøres med ««Overflate-
desinfeksjon» kl 08, 10, 14 og kl 15. 
Trappegelenderet display rengjøres med «Overflate-
desinfeksjon» overflate kl 08, 10, 14 og kl 15. 

Hilde 

Bruk av utstyr 
(kaffe-tallerker-
oppvaskemaskin ++) 
på kjøkkenet 

-Det er oppmålt 1 meter avstand ved «kjøkkenkroken» Én 
ansatt om gangen kan bruke kroken. 
 

Hver enkelt 

Kopirom -Kopirommet har har 1 flaske med «Overflate-desinfeksjon» 
Den skal stå på fast plass i hyllen. Rengjør displayet på 
kopimaskinen før og etter bruk. Det står også en flaske 
«Hånddesinfeksjon gel» i hyllen. 

Hver enkelt 

Visuell støtte 
 

-Plakater på personalrommet av «Håndvask og Antibac», 
«Husk å hold avstand og «Vaner som forebygger smitte» og 
«Håndvask» er hengt opp på personalrommet 

ADM 

Toalett -Det er 2 toalett i gangen som er øremerket til personal ADM 

 
Alle ansatte skal holde minimum 1 meter avstand mellom hverandre. Denne regelen er 
ufravikelig. 
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GANG VED ADMINISTRASJONEN 
 

® Ordinær drift 
®  

TRAPP 
 

® Ordinær drift 

 

KOPIROM 
 

® Døra til kopirommet er tatt bort for å ha bedre oversikt når det er noen i rommet. Det er bare 
plass til én ansatt i dette rommet.  

® Det er satt en sprayflaske «Overflate-desinfeksjon» og «Hånddesinfeksjon gel» i hylla til høyre 
når du kommer inn på rommet. La flasken stå på sin tilmålte plass. 

® Husk å rengjøre displayet på kopimaskinen før og etter bruk med «Overflate-desinfeksjon» 
overflate som står på kopirommet. 

 

PERSONALROM 
 

® Det er satt en sprayflaske «Overflate-desinfeksjon» og «Hånddesinfeksjon gel» overflate på det 
runde bordet til venstre når du kommer inn på personalrommet. La flaskene stå på sin tilmålte 
plass. Alle skal spraye seg når de kommer inn og går ut av dette rommet. 

® Det er oppmerket med tape i golvet for å følge regelen om 1 meter avstand ved «kjøkkenkroken. 
Respekter dette. 

® Det kan sitte 7 ansatte på personalrommet og 3 på grupperommet v/personalrommet. Andre 
ansatte kan hente seg mat og drikke. 

® Sitt med god avstand fra hverandre. Minimum 1 meter. 
 

 

TOALETT 

 
® Personalavdelingen har 2 toalett til personalet. 


