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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. I dag er det mulig å nedjustere tiltakene i barnehager og 

skoler fra rødt til gult nivå. Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, må skolene være forberedt på å endre tilbake til rødt nivå. 
 

 

TRAFIKKLYSMODELLEN 

 

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. 

 

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. 

 

  

  



 

 

 

 

 

Grønt nivå 

 Ingen syke skal møte på skolen 

 God hygiene og normalt renhold 

 Kontaktreduserende tiltak: 

o Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 

o Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag 

 

Gult nivå 

 Ingen syke skal møte på skolen 

 God hygiene og forsterket renhold 

 Kontaktreduserende tiltak: 

o Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 

o Hele skoleklasser regnes som en kohort 

o Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig 

o Unngå trengsel og store samlinger 

o Holde avstand i pauser/friminutt 

 

Rødt nivå 

 Ingen syke skal møte på skolen 

 God hygiene og forsterket renhold 

 Kontaktreduserende tiltak: 

o Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 

o Dele elever inn i mindre kohorter 

o Kohortene bør ha faste klasserom 

o Ansatte bør komme til klasserommet 

o Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte 

o Unngå trengsel og store samlinger 

o Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter 

o Vurdere alternerende oppmøtetider for elev 

 

  



 

 

 

 

 

 

Selv om skolen åpner nå opp til gult nivå vil vi fortsatt ha flere tiltak for å begrense smitte og sikre at det er trygt for barna å gå på skolen. 

Godt smittevern er avhengig av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for å hindre sykdom. På skolen vil vi være spesielt opptatt 

av å ha: 

- Gode rutiner knyttet til håndhygiene 

- Godt renhold 

- Jevnlig rengjøring av utstyr eks. iPad 

- Redusert kontakt med hverandre 

 

Det vil fortsatt være fokus på at elevene har et trygt og godt skolemiljø jf. Opplæringslova kap. 9a. Alle ansatte ved skolen vil følge med på 

at elevene har det bra. 

 

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer ikke møte på skolen. Testing er aktuelt. Dersom man har fått bekreftet negativ 

test og ellers er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på 

luftveisinfeksjon) kan du møte på skolen.  
 

Elever som har fått påvist Covid-19 skal være i isolasjon. Elever som bor sammen med eller har nærkontakt til en person med bekreftet 

Covid-19 skal være i karantene. De samme reglene gjelder ansatte på skolen. Foreldre/foresatte skal som regel ikke møte på skolen, men de 

kan uansett ikke møte dersom de har symptomer på eller har fått påvist sykdom.  

 

Dersom elever blir syke i løpet av skoledagen må de hentes eller gå hjem så fort som mulig. Foreldrene vil bli kontaktet.  

 

Det viktig at elevene vasker hendene før de kommer på skolen, og med en gang de kommer hjem. Elevene bør helst omgås få andre barn på 

fritiden, og da aller helst være ute sammen.  

 

Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Dette gjelder også dersom elevene 

tar annen transport til skolen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig.  

 

  



 

 

 

 

 
 

KLASSEROMSOVERSIKT 
 

Klasse 

 

Klasserom  

 
8A Klassen skal i denne perioden bruke klasserom B7 

8B Klassen skal i denne perioden bruke klasserom B1 

8C Klassen skal i denne perioden bruke klasserom C1 

8D Klassen skal i denne perioden bruke klasserom B2 

9A Klassen skal i denne perioden bruke klasserom B4 

9B Klassen skal i denne perioden bruke klasserom C2 

9C Klassen skal i denne perioden bruke klasserom A1  

9D Klassen skal i denne perioden bruke klasserom A2 

10A Klassen skal i denne perioden bruke klasserom B6 

10B Klassen skal i denne perioden bruke klasserom A3 

10C Klassen skal i denne perioden bruke klasserom C3 

10D Klassen skal i denne perioden bruke klasserom B5 

 
 

 



 

 

 

 

 Elevene møter på klasserommet på sin henviste plass første skoledag etter ferien. Det vil være voksne ved alle inngangene for 

å sikre at elevene vet hvor de skal gå. Dette gjelder særlig for elever på 8. trinn.  

 Kontaktlærer går gjennom veileder for smittevern ved oppstart av skoleåret. 

 For å unngå trengsel i gangene skal klassene bruker følgende dører for å komme inn i og ut av skolebygget både de kommer 

og går til skolen, men også ved avvikling av pauser/friminutt:  

o Inngang atrium 2. etasje skyvedør: 8A, 8C og 9B  

o  Inngang vest 2. etasje: 10C 

o Inngang atrium 1. etasje: 9C og 9D 

o Inngang vest 1. etasje: 10B 

o Hovedinngang atrium: 8B, 8D og 10A  

o Inngang ved parkeringsplass i nord: Alle klasser   

o Inngang i øst ved vgs: 9A og 10D  

 En klasse regnes som en kohort.  

 Klassene samles på klasserommet, se plan. 

 Alle elevene skal sitte på sin henviste plass, men det er ikke lenger påkrevd å holde en meter til elever i samme kohort. Ingen 

av elevene skal bruke andre rom enn tildelte klasserom. 

 Elevene vil ikke ha mulighet for å henge klær fra seg på knagger utenfor klasserommet. Jakker henges på stolen i 

klasserommet. 

 Alle elevene har utstyr de trenger (blyant, visk, bøker m.m.) på pulten sin. Skolen vil gradvis åpne for bruk av elevskap 

dersom dette lar seg gjennomføre med tanke på smittevernhensyn. Pr. dags dato har ett trinn tilgang til elevskap. 

 Utstyr elevene trenger for å utføre hjemmearbeid tas med i sekken, resten skal ligge på pulten om ikke annet er avtalt. 

 Det er merket med tape, piler og skilt i gangen hvor elevene skal gå, dette for å få best mulig flyt.  

 



 

 

 

 

 

 Fag som til vanlig fører til blanding av klasser vil bli gjennomført på egne rom, der elevene er på sin anviste plass. Dette vil 

gjelde fag slik som 2.fr.språk/språklig fordypning/arbeidslivsfag og valgfag. Elevene vil sitte sammen med elever i egen 

kohort, minst 2 meter fra elever i andre kohorter.  

 Valgfaget fysisk aktivitet & helse og kroppsøving vil inn til videre gjennomføres utendørs sammen med faglærer. Elever fra 

ulike kohorter skal holde avstand under aktiviteter.  

 Det vil ikke bli bruk av svømmebasseng ved oppstart, elevene vil ha kroppsøving utendørs i disse timene. Det vil ikke være 

mulig å bruke garderobe, dusj eller rom for disse fagene. Elevene bes om å dusje og ta på seg gymtøy før de kommer på 

skolen. 

 Praktisk estetiske fag og arbeidslivsfag vil ha rutiner for å desinfiseres utstyr som brukes av flere eks. gitar, verktøy o.l.  

 Alle kohorter som er utenfor skolen skal ha med seg våtservietter og klasseliste med foreldre/foresattes telefonnr. 

 Biblioteket vil kun være åpen for en kohort (pr. time) om gangen. Elevene må vaske hendene eller bruke hånddesinfeksjon 

ved ankomst på biblioteket.  

 Friminuttene avvikles i klasserommet eller på skolens uteområde. Det er ikke anledning til å oppholde seg i gangene. Elevene 

skal holde avstand på minst en meter til elever fra andre kohorter. Tildelte innganger benyttes for å unngå trengsel. 

 De ulike trinnene tildeles følgende uteområde i friminuttene de ulike dagene: 

 Atrium Område vest/sør Område øst/nord 

Mandag 8. klasse 10. klasse 9. klasse 

Tirsdag 9. klasse 8. klasse 10. klasse 

Onsdag 8. klasse 10. klasse 9. klasse 

Torsdag 10. klasse 9. klasse 8. klasse 

Fredag 10. klasse 9. klasse 8. klasse 



 

 

 

 

 

 Kohortene er tildelt toaletter i nærheten av klasserommet. Disse er merket.  

 Elevene må ha med seg skolemat og drikke. Dette skal ikke deles med andre. Eleven skal spise maten i klasserommet på 

tildelt plass. Det vil ikke bli mulighet for å gå over riksveg 47 for å handle. Skolen vil fortløpende vurdere om kantinen kan 

åpnes, men inntil videre vil den være stengt. Det samme gjelder vannautomaten.  

 Ved bruk av skoleskyss skal elevene sitte med minst et sete og gang mellom seg eks. kan de på en buss med fire sitteplasser 

pr. rad sitte to elever. Elevene skal sitte på motsatt sete av det eleven foran gjør – alternerende sete. På grunn av avstandskrav 

vil det ikke være anledning for elever uten rett til skoleskyss å følge skolebussene.  

 Utviklingssamtalen/møter bør gjennomføres digitalt. Dersom dette ikke lar seg gjøre må en gjøre tiltak med tanke på avstand, 

ikke blande ulike familie og hygiene.  



 

 

 

 

Handlingsplan for smitteverntiltak  

– RUTINER FOR GJENÅPNING SKOLE for ÅKRA UNGDOMSSKOLE  Dato 15/8-20 

HVA HVORDAN 

 

ANSVARLIG 

 

Opplæring av ansatte 

 Informasjon fra ledelsen til ansatte i fellestid – uke 33 

 Handlingsplan - rutiner for gjenåpning skole lastes opp i 

Teams 

 Lenke til veileder om smittevern for ungdomsskole 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-

beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ deles I 

Teams 

Rektor 

 

 De ansatte gir når de har lest dokumentene 
Lærere 

Miljøarb. 

Øvrige ansatte 

Informasjon foreldre/foresatte 

 Handlingsplan – rutiner for gult nivå sendes i Visma Flyt 

 Lenke til veileder om smittevern for ungdomsskole 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-

beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ deles I 

Visma Flyt 

Rektor 
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Rutiner for håndvask for elever og 

ansatte 

 Gi opplæring i håndvask ved oppstart av uka: 

 Lunkent vann og flytende såpe 

 Fordel såpen over alle håndflater på begge hender 

og skyll godt 

 Hyppig og grundig i minst 20 sekunder 

 Hendene klapptørres deretter med engangs 

papirhåndklær 

 Sku kranen av med papirhåndkleet 

Plakater med instruksjon for god håndvask henger på toaletter og 

klasserom 

Lærer 

 

 Vaske hendene: 

 Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem 

 Når man kommer til skolen 

 Etter hosting/nysing – etter kontakt med 

kroppsvæsker 

 Etter toalettbesøk 

 Før og etter måltider 

 Etter man kommer inn fra uteaktivitet 

 Etter kontakt med dyr 

 Ved synlig skitne hender 

Alle 

Rutine for renhold/ 

hygienetiltak i klasserommet 

 Alle lærere/miljøarb. har en flaske med hånddesinfeksjon 

som skal tas med til alle timer/friminutt – det er den voksne 

som skal sprute hånddesinfeksjon på hendene for å unngå at 

alle tar på flaska. 

 Påfylling av flasken skjer på ADM-kontoret. 

 Minne elevene på rutiner for håndvask. 

 Minne elevene på å holde avstand til elever fra andre 

kohorter. 

 Rengjøre dørhåndtak og lysbrytere med desinfeksjon og 

tørkepapir ved skolestart og –slutt. 

 Rengjøre alt utstyr brukt av lærer etter hver time. 

 Sikre at det er såpe og papir ved vask 

Lærer 

Miljøarb. 

 



 

 

 

 Rengjøre iPad hver morgen ved skolestart. 

 Rengjøre pult og stol med desinfeksjon og tørkepapir ved 

skolestart og –slutt. 

Elev 

Skriftlig rutine for renhold/ 

Hygienetiltak for personal 

 En flaske med hånddesinfeksjon skal stå på personalrommet 

 Påfylling skjer på ADM-kontoret 

 Det skal brukes serviett med hånddesinfeksjon ved bruk av 

kaffekanne. Kun rene kopper skal brukes. 

 Den som først kommer på kontoret/arbeidsrom og sist 

forlater det i løpet av skoledagen må sørge for å desinfisere 

dørhåndtaket og telefonen på kontoret. 

 Alle gjør rent med hånddesinfeksjon på egen arbeidsplass før 

de går hjem for dagen. 

 Ansatte som bruker kopimaskin skal rengjøre denne med 

hånddesinfeksjon før og etter bruk.  

 Fysiske møter skal begrenses mellom ansatte, lærerne 

samarbeider i gruppe/arbeidsrom. Møter med flere må foregå 

på Teams. 

 Matpausen avvikles på arbeidsrom eller på personalrommet. 

Avstand på minst 2 meter overholdes på personalrommet 

dersom en oppholder seg der i mer enn 15 min.  

Lærer 

Miljøarb. 

Øvrige ansatte 

 Rengjøre bord, trappegelender, kjøkkenbenk på 

personalrommet, telefon, dørhåndtakene på ADM-avdelingen 

og materialrom 2. etasje, display på kopimaskinene med 

desinfeksjon og tørkepapir kl. 09.00 og 14.00. 

 Fylle på hånddesinfeksjon ved utgangene kl. 14.00.  

Plakater med instruksjon for god håndvask henger på toaletter 

og personalrom 

Administrasjonskonsulent 



 

 

 

Plan for oppretting og organisering 

av kohorter 

 Læreren lager klassekart. 

 Bare elevene fra samme klasse kan være sammen i 

friminuttene. 

Kontaktlærer 

Elever blir syke i løpet av skoledagen 

 Foreldre/foresatte kontaktes 

 Eleven sendes hjem evt. hentes av foreldre/foresatte 

 Eleven venter utenfor på bussholdeplassen i sør, mens 

han/hun venter på å bli hentet  

 Eleven bør ikke bruke offentlig transport 

 De som har vært i kontakt med eleven må vaske hendene 

Kontaktlærer/ 

Administrasjon 

 Rom, toalett o.l. som eleven har brukt skal rengjøres 

 Dersom den syke har brukt toalettet skal dette rengjøres før 

det tas i bruk 

Renholdspersonalet 

Ansatte blir syke i løpet av 

skoledagen 

 Den ansatte må gå hjem så snart som mulig 

 Den ansatte bør ikke bruke offentlig transport 

 Syke ansatte bør ta på munnbind  

Ansatt 

  


