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Innledning 
 

Vi er nå inne i en tilnærmet normalsituasjon, med hensyn til smitte. Vi må likevel tenke på dette: 

De grunnleggende rådene som gjelder nå for skole er: 

1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. 

2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte. 

3. Godt renhold og god ventilasjon. Godt renhold forebygger indirekte kontaktsmitte. God ventilasjon kan redusere smitterisiko. 

Les mer her: Skoler og barnehager - FHI 

 

 

Planen tar utgangspunkt i myndighetens nivåinndeling etter trafikklysmodellen. Planen er godkjent av lokale helsemyndigheter ved kommuneoverlege. 

Trafikklysmodell med lokale tiltak og tilpasninger 
Generelt 

GRØNT NIVÅ 
Tiltak fra udirs smittevernveileder Forpleining (matservering og innkvartering) Hygiene (renhold og personlig stell) Undervisning og fritid (grupper og 

aktiviteter) 
 

Ingen syke skal møte på skolen 
 

God hygiene 
 

Unngå fysisk kontakt mellom 
personer (håndhilsning og 
klemming) 
 

 
Vanlig organisering med felles bespisning i 
storsal og servering ved buffet.  
 
Håndvask før måltider.  
 
Stasjoner for spriting av hender ved spisesal 
og ved hovedinngangen. 

 
Vanlig rengjøring av kjøkken, matsal, 
toaletter, bad og fellesområder. 
 
Desinfeksjonssprit er plassert ved 
hovedinngangen, samt ved alle 
innganger til matsalen. 
 

 
Elevene kan blandes i grupper på tvers 
av skoler, og aktivitetene 
gjennomføres etter vanlig 
organisering og med rullering mellom 
voksne fra leirskolen.  
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Vanlig organisering av 
skoleklasser og skolehverdag 

 
Elevene innkvarteres i rom med elever fra 
egen skole. 

 

 

 

 

Annet 
• Vi har flere beredskapsrom (isolat), hvis elever eller medfølgende lærere skulle bli syke. Der kan de være, med tilsyn og god avstand, inntil den syke 

blir hentet. Rommet vil deretter rengjøres og klargjøres til eventuelt neste tilfelle. 
• Vi oppfordrer alle klasser å ha med seg hurtigtester i tilfelle noen i gruppa må testes under oppholdet på leirskolen. Leirskolen har også tester 

tilgjengelig.  
• Vi presiserer at ingen må komme ved symptomer og ev vurdere å teste seg før ankomst ved koronasykdom i husstanden fordi de skal bo tett med andre 

elever.  
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