
  

 

 

Tiltaksplan ved utbrudd av Covid-19 i barnehage og 

skole – rødt nivå. 
Revidert 05.10.2020. 

 

Barnehage- / skoleeier er ansvarlig for virksomhetene og er derfor ansvarlig for at 

smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte.  

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-

19 (smittesporing), og vil varsle barnehagen/skolen dersom barn unge og unge, eller 

ansatte får bekreftet sykdom. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte 

nødvendige tiltak og for eksempel å definere hvem som er nærkontakter til den syke 

 

Barnehagens/ skolens rolle ved utbrudd og smittesporing:  

  

Virksomheten skal forholde seg til føringer fra den kommunale helsetjenesten som 

beslutter hvilke nødvendige tiltak som skal iverksettes.   

1. Ved bekrefte smitte vil kommunens helsetjeneste foreta smittesporing 

og kommunedirektør og virksomhetens ledelse vil bli kontaktet.   

Virksomhetsleder informerer enhetsleder for barnehage/skole så raskt som 

mulig.   

2. Virksomheten skal hjelpe med oversikt over nærkontakter.  

Her er det avgjørende at virksomheten har god oversikt over hvilke 

barn/unge/ansatte som til enhver tid har vært sammen i de ulike kohortene.    

3. Kommunehelsetjenesten og barnehage/skoleeier må samarbeide om hvem som 

skal informere de ulike gruppene (foresatte, ansatte og evt. andre) og på hvilken 

måte. Det er viktig å inkludere vikarer og midlertidig ansatte i 

informasjonsformidlingen, samt personer i andre kommuner som er tilknyttet 

barnehagen der det har oppstått smitte.  

Informasjon som gis ut signeres av kommunelegen, enhetsleder 

og/eller virksomhetsleder.   

4. Virksomheten må informere kommunehelsetjenesten om behov for tolk.  

5. Det er viktig å gi alle berørte nok informasjon, samtidig som taushetsplikt og 

personvernhensyn ivaretas.    

6. Helsetjenesten beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd 

gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).   



  

 

 

Det vil si at kommunal helsetjeneste, ved kommunelege i samarbeid med 

virksomhetsleder avgjør hvem/hvilke grupper av barn /unge/ansatte som eventuelt 

skal holdes hjemme i isolasjon eller kan være i barnehage/skole som vanlig.  

 

Ved smitteutbrudd skal barnehagen/ skolen raskt iverksette tiltak som er i tråd med 

smittevernveilederne. ROS analyser, smitteverntiltak og planer som tidligere har blitt 

utarbeidet vil være gjeldende ved bekreftet smitte. 

 

NB! Kravet til skoler og barnehager når det gjelder oppfølging av sårbare barn og 

unge er blitt skjerpet i de nye veilederne. 

  

Bjørkelangen 05.10.2020  

Anne Mari Færgestad, enhetsleder barnehage  

Mona Andersen, enhetsleder skole  

 

 

Beredskapsplan ved smitteutbrudd/rødt 

nivå/ hjemmeundervisning ved Aursmoen 

skole 9.11.20 

 
Smitteutbrudd: 

1. Rektor får beskjed fra kommunehelsetjenesten om smitte. 

2. Rektor gir beskjed til skolesjef. 

3. Ledergruppa samles umiddelbart: 

• Kartlegge hvilke elever og voksne som har vært i nærkontakt med den som er smittet. 

Dette krever en god oversikt over hvilke kohorter som har vært sammen. Oversikt 

over vikarbruk må gjennomgås, det samme med hvilke andre tjenester som har vært i 

kontakt med de aktuelle elevene / ansatte. Dette i samarbeid med helsetjenesten.  



  

 

 

• Det er en forutsetning at inspektører og fagansvarlig SFO har oversikt over hvilke 

personer som har vært hvor. Oversikt over hvilke personer som har vært på 

kontorene er registrert og sjekkes.  

• Plan for hvilke trinn som må i karantene lages umiddelbart. 

• Kommunehelsetjeneste og skoleeier sammen med virksomhetsleder samarbeider om 

hvem som skal informere de ulike gruppene (foresatte, ansatte og evt. andre). 

Handlingsplan for påvist smitte ved skolen: 

− Rektor får beskjed fra kommunehelsetjenesten om smitte 

− Rektor gir beskjed til skolesjef 

− Avvente med info/ tiltak til beskjed kom fra legevakta 

− Kartlegge nærkontakter (elever og ansatte) 

− Isolere trinnet (i klasserom) 

− Avklare med familien at vi kan si til trinnet hvem som er smittet 

− Sende egen informasjon til foresatte på det/de aktuelle trinnet/-ene (fra 

kommuneoverlegen) 

− Sende felles informasjon til de andre trinnene ved skolen (fra kommuneoverlegen) 

− Sette det aktuelle trinnet i karantene fram til og med ???. Alle elevene på trinnet får 

samme informasjon fra rektor. 

− Den aktuelle klassen blir oppfordret til å teste seg, resten av trinnet ved symptomer 

− Foresatte til de elevene som har vært mest sammen med den syke eleven, blir 

kontaktet og bedt spesielt om å følge test-oppfordringen 

− Lærerne (kontaktlærer + faglærer (-e)) blir satt i karantene 

− Informasjon sendes til alle ansatte 

− Informasjon til FAU-leder 

− Debriefing i ledergruppa før arbeidsdagen blir avsluttet 

 



  

 

 

 

Hva er rødt nivå? 

Rødt nivå 

Det overordnede målet ved rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall 

kontakter. Det er en fordel at elevene begrenser omgang med mange andre 

ungdommer på fritiden. 

Fysisk kontakt: 

• Håndhilsning og klemming bør unngås. 

Tetthet i grupper: 

• Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner. 

• Avstandskravet kan være vanskelig å opprettholde i små lokaler med fulle klasser. 

Elevene bør da deles i mindre grupper, ha oppmøte alternerende dager, ulik 

oppmøtetid og/eller vurdere bruk av alternative lokaler. 

• For gjennomføring av språkfag, valgfag, og andre fag der elevene blandes, må det 

sikres at elever kan holde en meters avstand til hverandre. Grupperes ut fra 

kohorttilhørighet. 

• Ansatte kommer i klasserommet 

• Kohortene kan bytte sammensetning ukentlig, med minst to dager uten kontakt 

mellom ansatte og elever) 

•  

• Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper. 

• Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er 

mulig. 

• Større samlinger skal unngås. 

• Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på 

toaletter. 

• Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i 

grupperom/klasserom, garderober og andre områder der det kan oppstå trengsel. 

På starten og slutten av dagen: 

• Vurdere spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner, for å begrense antall 

elever som samles på et sted, og unngå trengsel på vei inn og ut av 

undervisningslokalene. 

 



  

 

 

 

Friminutt/pauser: 

• Elever må minnes på å holde avstand i friminutt og pauser (minst en meter). 

• Pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig, og 

tilrettelegge for at pauser kan foregå utendørs. 

Begrense deling av mat og gjenstander: 

• Elevene skal ikke dele mat og drikke. 

• Mat kan gjerne tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er 

ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat. 

• Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser 

• Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende. 

• Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige 

innleveringer. 

Transport og skoleskyss: 

• Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig. 

• Ved bruk av offentlig transport bør elevene holde avstand til andre. 

• Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige 

transportmidler, bør unngås. 

• Skoleskyss: Elever bør sitte på annethvert sete. Elever fra samme husholdning kan 

sitte sammen. Det kan gjøres lokale vurderinger i samråd med lokale 

helsemyndigheter. 

• Ved bruk av offentlig transport bør elever følge lokale anbefalinger for bruk av 

munnbind. Hvis skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer, 

er det ikke nødvendig å bruke munnbind. 

• Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel. 

(Kilde: Utdanningsdirektoratet) 

 

 

 UNGDOMSTRINN 

Skoletilbud 

• Redusert kontakt elever gjennom faste kohorter, 20 + (klassesammensetning kan 

opprettholdes på 8.-10.trinn) Ulik start- og avslutningstidspunkter for elevene skal 

vurderes ved plassmangel. 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-skolen


  

 

 

• Større uteaktivitet/undervisning ute. 

• Unngå å blande kohorter inne - mer uteskole, flytte på ansatte til faste kohorter, 

hjemmedager for noen trinn. 

•  10.trinn skal ha undervisning på skolen. 

• Kortere dager for å kunne ha mindre blanding av elever og mindre grupper på 

barnetrinnet pga fysiske forhold. 

• Ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig. To 

kohorter kan samarbeide ute innen kort tid.  

• Oversikt over klasser og nærkontakter. 

• Oversikt over sårbare barn som har krav på tilbud på skolen 

• Ingen servering av mat eller frukt 

• Tilrettelegging for ansatte i risikogruppe  

• Ansatte skal så langt det er mulig holde minst en meter avstand til andre ansatte 

gjennom hele dagen. Personalrommet skal ikke benyttes under rødt nivå.  

• Forsterket renhold 

• Avvik fra læreplan 

• Redusert kontakt ansatte: Hjemmekontor etter undervisning 

• Bruk skolen hvis ikke tilgang på nett. Bruk ledig klasserom/grupperom 

• Vikarer bør unngå å jobbe på ulike skoler samme dag. 

Språkfag/valgfag: 

 

• Tilstrebe en meters avstand mellom ansatte og elever i klasserommet 

• Må det sikres at elever kan holde en meters avstand til hverandre.  

• Elever grupperes ut fra kohorttilhørighet.  

 

Krøppsøving: 

• KRØ utendørs anbefales når det er mulig 

• Garderober og dusjer kan benyttes så lenge det er ikke trengsel. (Deles i mindre 

grupper for å begrense antall i garderobe/dusj samtidig) 

• Dusjing etter kroppsøving anbefales utsatt til elevene har kommet hjem 



  

 

 

Svømmeundervisning: 

• Undervisningen må organiseres slik at nærkontakt mellom elever i garderober og 

bassenget unngås.  

Musikk: 

• Instrumenter og musikkutstyr bør så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av 

andre enn den som skal benytte det. Hvis felles utstyr må benyttes av flere, anbefales 

håndvask før og etter bruk. 

• Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder tørkes av 

etter bruk. 

• Elever kan synge i kor innenfor sin kohort eller mindre grupper. Selv om det ikke 

foreligger sikker dokumentasjon på at korsang øker risiko for smitte, er det viktig å 

holde minst en meters avstand ved blanding av klasser/ kohorter. 

 

Mat og helse: 

• Undervisningen kan gjennomføres i de gjeldende kohorter 

 

Kunst og håndverk: 

• Begrens deling av utstyr. Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk. 

 

Hjemmeskole: (ved smitteutbrudd eller nedstenging av skoler) 

o Oversikt over sårbare barn som har krav på tilbud på skolen (ved nedstenging av 

skolen) 

o Tilbud til elever med spesielle behov ivaretas  

o Tilbud til barn til foresatte i samfunnskritiske funksjoner (mulighet til å følge med på 

undervisning på skolen, SFO tilbud). Dette gjelder ved nedstenging av skolen.  

o Forsterket renhold på skole og SFO. 

o Digital undervisning:  

• Elever f.o.m. 5.trinn og oppover følger sin opprinnelige timeplan. 

• Lærere følger opp sin arbeidsplan hjemmefra. 

• Sikre variasjon i fag og karaktergrunnlag for ungdomstrinnet. 

  

Ved karantene av et eller flere trinn: 



  

 

 

 

o Digital undervisning på 5.-7.trinn:  

• Elever f.o.m. 5.trinn og oppover følger sin opprinnelige timeplan. 

• Lærere følger opp sin arbeidsplan hjemmefra. 

• Sikre variasjon i fag og karaktergrunnlag for ungdomstrinnet. 

o Tilpasset oppgaver til hjemmeundervisning på 1.-4.trinn: 

• Treningshefte med varierende oppgaver i basisfag 

• Elever trenes i å kunne logge seg på teams på egen hånd 

• Bruk av Salaby, Creaza, MultiSmart, Kikora mm 

 

Kollegialt samarbeid: Teamtid og PU-tid. 

Møter i personalet på Teams 

• Mandag fra kl. 14.45 - 15.45 

• Tirsdager fra kl. 13.30 - 15.30 

 

Samtaler med foresatte: 

Digitalt på Teams eller telefon. 

 

Ledelse er tilgjengelig for alle ansatte på Teams, mail eller telefon.  

 

Når sykdom oppstår på skolen 

Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon, skal sendes hjem fra skolen. 

På ungdomstrinnet og i videregående opplæring  

• må foresatte varsles om hjemsending inntil eleven er myndig.  

• Syke elever bør ikke ta offentlig transport. Syke elever bør ta på munnbind for 

å redusere smittespredning hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre. 

• Dersom eleven hentes, skal han/hun vente på et eget rom (grupperom ved 

siden av klasserom/KOH/M&H) eller ute der det ikke er andre elever.  



  

 

 

• Den syke bør bruke munnbind dersom dette er tilgjengelig og det ikke er mulig 

å holde to meters avstand til andre. Dette kan redusere smittespredning. 

• De som har vært i kontakt med eleven må huske å vaske hendene.   

•  De som har vært i kontakt med eleven må huske å vaske hendene.  

• I etterkant rengjøres rom og andre områder der eleven har oppholdt seg, det 

er tilstrekkelig å bruke vanlige rengjøringsmidler. 

Ansatte som blir syke mens de er på skolen  

• må reise hjem så snart det er mulig. 

• Syke ansatte bør ta på munnbind for å redusere smittespredning hvis de ikke kan 

holde to meters avstand til andre. 

 

Hva hvis en i husstanden til en elev/ansatt er syk 

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal 

eleven/den ansatte møte på skolen som normalt. 

 

Hvis en i husstanden til en elev/ansatt har bekreftet covid-19 

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal nærkontakter holdes i karantene etter 

råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen. 
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