
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den lokale veilederen er utarbeidet på bakgrunn av nasjonal veileder fra  

Folkehelseinstituttet (FHI) og Utdanningsdirektoratet (Udir) 18.11.20 

 

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole  
 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/


 

 

 

 

 

Til alle foreldre/foresatte 

 
Skolene åpner nå gradvis. Vi har satt i gang 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 

- Færre elever samlet i gruppene 

- God avstand til 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 skal ikke møte på skolen dersom de har luftveissymptomer og sykdomsfølelse, også om disse er milde. De skal holde seg hjemme til 

de har vært symptomfrie i 1 døgn. 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.  

 

 

  



 

 

 

 

 

Barn med kroniske sykdommer 

Barn og unge har så langt ikke vist å ha risiko for alvorlig forløp av covid-19. Kunnskaps-grunnlaget er imidlertid begrenset, og som et føre-

var-prinsipp for å minske smitterisiko kan det derfor være enkelte barn som skal rådes til å unngå oppmøte på skolen. 

Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det 

eventuelt skal tas spesielle hensyn. Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i 

barnehage og skole. 

Barn og unge som har kroniske sykdommer/tilstander, men som kan møte på skolen som vanlig, gjelder blant annet: 

 Barn og unge med diabetes 

 Barn og unge med velkontrollert astma 

 Barn og unge med allergi 

 Barn og unge med epilepsi 

 Barn og unge med Downs syndrom 

 Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt 

 Barn og unge med autoimmune sykdommer som bruker immundempende behandling og har stabil sykdom 

 Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom 

 

Barn og unge som har kroniske sykdommer, men hvor det individuelt kan vurderes om det er grunnlag for at barnet/ungdommen skal holdes 

hjemme og få tilrettelagt undervisning fra skolen er listet nedenfor (1–8). Skolen og foresatte bør ha en dialog om det er mulig å tilrettelegge 

slik at disse elevene likevel kan møte som vanlig på skolen. Hvis tilrettelegging ikke er mulig for vanlig undervisning, kan man tilstrebe å 

tilrettelegge for deltakelse i deler av skoledagen, for eksempel i små grupper (2–3 elever) eller ved utendørsaktiviteter. I vurderingen av 

hvordan opplæringen og tilretteleggingen kan gjennomføres, skal det legges stor vekt på hensynet til elevens beste
6
. For eksempel vil det 

være avgjørende at fordelene ved å motta tilrettelagt opplæring hjemme veier opp for ulempene disse barna får ved å miste viktig sosial og 

faglig utvikling: 

  



 

 

 

 

 

 

1. Barn og unge som er organtransplanterte (første tid etter transplantasjon) 

2. Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder 

3. Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling 

4. Barn og unge med alvorlig hjertesykdom 

5. Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet 

6. Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase som gjør dem særlig utsatt for alvorlige 

luftveisinfeksjoner 

7. Barn og unge på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom 

8. Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her. I slike tilfeller må behov for tilrettelagt 

undervisning avklares med behandlende barnelege. 

 

Hvilke diagnoser som inngår i gruppe 1-8 er nærmere spesifisert på nettsidene til Norsk barnelegeforening.  

Listen er også formidlet til Norsk forening for allmennmedisin. 

Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme. Et viktig unntak er søsken som skal 

være benmargsdonor for husstandsmedlemmer (siste 28 dager før donasjon). 

 

 

 

 

 

  

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-barnelegeforening/veiledere/informasjon-veiledere-og-prosedyrer-for-barn-og-covid-19/


 

 

 

 
 

KLASSEROMSOVERSIKT F.O.M. UKE 11 
 

Klasse Klasserom 

 

 

 
8A Klassen skal i denne perioden bruke klasserom B6 og B7 

8B Klassen skal i denne perioden bruke klasserom A6 og A7 

8C Klassen skal i denne perioden bruke rom gymsal 

8D Klassen skal i denne perioden bruke klasserom B1 og B2 

9A Klassen skal i denne perioden bruke klasserom C1 og C2 

9B Klassen skal i denne perioden bruke rom Nat 1 og Nat 2 

9C Klassen skal i denne perioden bruke klasserom B4 

9D Klassen skal i denne perioden bruke klasserom A1 og A2 

10A Klassen skal i denne perioden bruke klasserom C6 og C7  

10B Klassen skal i denne perioden bruke klasserom A3 og A4 

10C Klassen skal i denne perioden bruke klasserom C3 og C4 

10D Klassen skal i denne perioden bruke klasserom Mus og B5 

 
 

 

 



 

 

 

 

 Ved oppstart første skoledag vil noen fra skolen stå i døra for å sikre at alle vet hvor de skal gå, og hvilket klasserom de skal 

være i. Klassene bruker følgende dører for å komme inn i skolebygget:  

o Inngang atrium 1. etasje vest: 8B 

o Inngang atrium 2. etasje vest: 10A 

o Inngang gymsal: 8C 

o Inngang atrium 2. etasje skyvedør: 9A og 10C    

o Inngang atrium 1. etasje: 9D og 10B 

o Hovedinngang atrium: 8A og 10D 

o Inngang ved parkeringsplass i nord: 8D og 9C   

o Inngang i øst ved vgs: 9B 

 De fleste klassene vil bli delt i to, avhengig av antall elever og størrelse på rom. Pultene vil ha en avstand på minst en meter. 

 Pultene har sin faste plass. Dette er merket med tape på gulvet. 

 Alle elevene skal sitte på sin henviste plass. 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. De vil ikke ha mulighet for å bruke elevskapene på 

gangen av smittevernhensyn. 

 Utstyr elevene trenger for å utføre hjemmearbeid tas med i sekken, resten skal ligge på pulten.  

 Det er merket med tape ved vasken for å ha en trygg og forutsigbar kø ved vask. En vasker seg og maks en står i kø. 

 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 Teams, der elevene er på sin anviste plass. Dette vil 

gjelde fag slik som 2.fr.språk/språklig fordypning/arbeidslivsfag, valgfag, musikk og kunst & håndverk. 



 

 

 

 

 

 Praktisk estetiske fag vil gjennomføres utendørs eller i tildelt klasserom. 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.  

 Utstyr som brukes av flere eks. gitar o.l. skal desinfiseres før og etter bruk. 

 Klassene deles i utgangspunktet i opp til 2 kohorter. Disse kohortene (klassen) kan være sammen i utendørsaktiviteter. En må 

da huske å bruke et større uteområde.  

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

 Biblioteket vil være stengt pga. smittevernhensyn.  

 Elevene vil ha friminutt på ulike tidspunkt. Friminuttene avvikles i klasserommet eller på skolens uteområde. Elevene skal da 

være sammen i de oppsatte gruppene på inn til 5 personer, og holde en avstand på minst 1 meter.  

 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. Det vil ikke bli mulighet for å gå over riksveg 47 

for å handle. Skolens kantine vil være stengt. Det samme gjelder vannautomaten. Eleven skal spise maten i klasserommet på 

tildelt plass. 

 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 8/5-20 

HVA HVORDAN 

 

ANSVARLIG 

 

Opplæring av ansatte 

 Informasjon fra ledelsen til ansatte i fellestid – uke 20 

 Handlingsplan - rutiner for gjenåpning skole lastes opp i 

Teams 

 Veileder for gjenåpning av Karmøyskolen og nasjonal 

sjekkliste 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 

 Informasjon fra skolesjef 

 Handlingsplan – rutiner for gjenåpning skole 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 

  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/


 

 

 

Rutiner for håndvask for elever og 

ansatte 

 Gi opplæring i håndvask ved oppstart av uka: 

 Lunkent vann og flytende såpe 

 Hyppig og grundig i minst 20 sekunder 

 Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær 

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 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. 

 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, maks. 5 i 

gruppe/arbeidsrom. Møter med flere må foregå på Teams. 

 Matpausen avvikles på arbeidsrom eller maks. 5 ansatte på 

personalrommet samtidig. Avstand på 1meter overholdes.  

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. 08.30, 11.30 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 inn til 2 kohorter pr. klasse og fordeler disse på 

klasserommene. 

 Det lages også mindre grupper på maks. 5 stk. – disse skal 

være fra samme kohort. 

 Bare elevene i samme gruppe kan være sammen i 

friminuttene. 

 Anbefaler at gruppen er vennegruppe på fritiden. 

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 

  

 

  



 

 

 

 

VI HAR FRIMINUTT PÅ FØLGENDE TIDER: 

 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.kl 09.25-09.35 

10.35-11.05 

12.20-12.30 

13.30-13.40 

09.25-09.35 

10.35-11.05 

12.20-12.30 

13.30-13.40 

09.25-09.35 

10.35-10.45 

 

09.25-09.35 

10.35-11.05 

12.20-12.30 

13.30-13.40 

09.25-09.35 

10.35-11.05 

12.20-12.30 

13.30-13.40 

9.kl 09.10-09.20 

10.20-10.30 

11.45-12.15 

13.15-13.25 

09.10-09.20 

10.20-10.30 

11.45-12.15 

13.15-13.25 

09.10-09.20 

10.20-10.30 

 

09.10-09.20 

10.20-10.30 

11.45-12.15 

13.15-13.25 

09.10-09.20 

10.20-10.30 

11.45-12.15 

13.15-13.25 

10.kl 09.40-09.50 

11.10-11.40 

12.35-12.45 

13.45-13.55 

09.40-09.50 

11.10-11.40 

12.35-12.45 

13.45-13.55 

09.40-09.50 

10.50-11.00 

09.40-09.50 

11.10-11.40 

12.35-12.45 

13.45-13.55 

09.40-09.50 

11.10-11.40 

12.35-12.45 

13.45-13.55 

 


