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Informasjon 
Informasjon til elever og foresate om nye rutiner i sknolen 
Sknolen sendeer ut informasjon til elever og foresate ffr ffrste sknoledeag. Lærerne sendeer ut 
timeplaner og knooorterggrupper. 

Hygienetiltakn 
Plan for oåndevasknrutiner for elever og ansate 
1. Elevene sknal vaskne oendeer oyppig og grundeig i 20-60 seknundeer: 

a. Ffr dee derar ojemmefra og når man knommer ojem 

b. Når dee knommer til sknolen og går inn i knlasserommet 

c. Eter oostinggnysing 

de. Eter toaletbesfkn 

e. Ffr og eter måltideer 

f. Eter dee knommer inn fra uteakntivitet 

g. Eter knontaknt mede deyr 

o. Vede synlig sknitne oendeer 

i. Eter at dee oar tat opp gjenstandeer fra gulvet 
i. Det dee tar opp sknal vasknes 

Elever og ansate bfr iknkne brukne oåndesmyknkner eller ringer. 
Det er alknooolbasert deesinfeknsjon i alle knlasserom som benytes vede beoov. Håndevaskn mede såpe og 
vann sknal benytes deer vann og såpe er tilgjengelig. 
Tfrknepapir let tilgjengelig i knlasserommene for elever og ansate vede nysing og oosting. Har man iknkne
deet tilgjengelig, anbefales deet å brukne albueknroknen når en ooster eller nyser. 

Siknre at deet er nokn såpe og tfrknepapir tilgjengelig vede alle oåndevasknstasjoner og 
toaleter 

Renooldeere sjeknkner at deet er tilgjengelig såpe og tfrknepapir om morgenen ffr ffrste time og i pausen 
ffr rommene tas i brukn av nye knooorter. Alle ansate varsler knontoret deersom deet er tomt for såpe 
eller tfrknepapir. 

Opplæring av elevene i oåndevasknrutiner og oosteoygiene 

Lærerne undeerviser i smiteverntiltakn vede oppstart av ffrste time eter at sknolen åpner. Lærerne til 
knooortene oar ansvaret for at rutinene for oåndevaskn gjennomffres i oenoolde til sknolens rutiner. 

Henge opp plaknater om oåndevasknrutiner og oosteoygiene
 
Plaknater mede smiteverntiltakn oenges opp i alle rom. 

Tilgang til alknooolbasert deesinfeknsjon deer iknkne oåndevaskn er tilgjengelig
 
Vede akntiviteter deer oåndevaskn iknkne er tilgjengelig sknal læreren oente alknooolbasert deesinfeknsjon på 
knontoret ffr oppstart av undeervisningen. Et eknsempel på deete knan være vede uteakntiviteter. 



Når sykndeom oppstår på sknolen                                                                                                   
Elever som får symptomer på lufveisinfeknsjon sendees ojem fra sknolen. Ofentlig transport bfr iknkne 
benytes. Elevens beoov for transport avknlares mede eleven. 
Foresate varsles. 
Dersom eleven må oentes, sknal eleven vente på grupperommet vede sideen av vakntmesters knontor i 2. 
etg. I paviljongen eller ute deer deet iknkne er andere elever. 
Vede beoov for toalet, sknal deete iknkne bruknes av andere ffr deet er rengjort. 
I eterknant rengjfres rom, toalet og andere områdeer deer eleven oar oppooldet seg mede vanlige 
rengjfringsmideler. 
Ansat som varsles om sykndeom av en elev knontaknter knontoret slikn at vi får iverknsat renoolde. 

Tiltakn for å redeusert knontaknt mellom personer 
Plan for oppretng og organisering av knooorter
Trinnteamene oppreter og organiserer knooortene. 

Legg til rete for knombinasjon for deigital undeervisning og fysiskn oppmftestede 
Timeplanen legger opp til timer på sknolen, og ojemmeundeervisning når elevene iknkne er på sknolen. 

Planlegge for akntiviteter ute, oerundeer ulikne tideer for ulikne knooorter 
Det oppforderes til å gjennomffre undeervisning ute deer deet er prakntiskn mulig. Kooortene mfter til ulikn 
tide og fflges ut til ulikne tideer av lærerene som derifer knooortene. 

Vurdeere brukn av rom i foroolde til antall elever i gruppene, ta i brukn stfrre loknaler ovis 
mulig 
Kooortene sknal være på ca. 20 elever. Stfrre loknaler bruknes deersom deet er en stfrre gruppe og deet 
knan være 1 m mellom elevene.

Sfrge for egen pultgsiteplass per elev mede avstande mellom elever 
Det utarbeidees knlasseknart og elevene får egen pult. 

Plan for avstande mellom elever og oygienetiltakn vede måltideergi knantine 
Pultene er plassert mede minst en meter avstande. Elevene sknal iknkne spise på sknolen mede unntakn av 
elever som sknal være på sknolen ffr og eter lunsj. 

Siknre godee rutiner for måltideer og at mat serveres porsjonsvis 
Det vil iknkne bli servert mat. 

Plan for å redeusere trengsel i gardeerober, toaleter og på vei inn og ut av loknalene 
Gymsal og deusj benytes iknkne.
Elevene oentes på faste oppmftestedeer og fflges inn. Elevene gjennomffrer friminut på samme 
områdee som oppmfte. Ansate minner på avstande og griper inn vede beoov. 



Plan for bemanning ute i friminut, for å ojelpe ungdeommer å ooldee avstande 
Lærerne som derifer knooortene ffrer tilsyn i friminutene. 

Unngå stfrre samlinger av elever 
Elevene sknal gå ojem eter undeervisning på sknolen. 

Unngå knollekntivtransport vede turer ut av sknolen 
Det gjennomffres iknkne turer som knrever ofentlig transport. 

Plan for gjennomffring av sknolesknyss 
Sknolesknyss gjennomffres som normalt. Sknolen oar knontakntet foresate til elever som oar beoov for 
transport. Eleven sknal forooldee seg til besknjedeer som gis av sjåffr. Baknsetet i taxi sknal benytes. 

Holdee avstande i pauser 
Elevene får opplæring ffrste time eter åpning av sknolen. Kooortene får tildeelt fast uteområdee for 
oppmfte og pauser. 

Tiltakn for renoolde 
Plan for renoolde, som besknriver oyppigoet og metodee for dee ulikne punkntene. 
Elevene vaskner sin egen pult. Lærerne sprayer renooldesmidedeel på pulter og stoler. Elevene får utdeelt 
papir som dee brukner til å tfrkne av pulten sin og stolen sin. 
Elevene seter opp stolene eter siste undeervisningstime i knlasserommene. 
Elevene vaskner pulten sin deersom stolbena er i knontaknt mede pulten når dee mfter til ffrste time. 
Renooldeerne vaskner alle rom og toaleter ffr ffrste time. Servanter, oyppig berfrte gjenstandeer 
(defroåndetakn, trappegelendere, lysbrytere ol.) vasknes mellom byte av knooorter og i tillegg minst en 
eknstra gang mens over knooort er på sknolen. 
Utstyr som benytes av fere elever sknal vasknes ffr bytng. Elevenes sknoleutstyr sknal iknkne bytes 
mellom elever. Det knan være akntuelt å ta i brukn utstyr i knroppsfving og prakntiskn estetiskne fag. 
Læreren benyter spray og papir i samarbeide mede elevene vede beoov. 
Renooldeerne benyter såpe og vann for deaglig og lfpendee renoolde. Vede beoov oar renooldeerne 
tilgjengelig alknooolbasert deesinfeknsjon. Vede beoov for brukn av alknooolbasert deesinfeknsjon sknal 
renooldesmidedeelet få virkne i minst 30 seknundeer og iknkne tfrknes veknkn ret eter påffring. 



Huskneliste for renoolde og oygiene i undeervisning: 
1. Kooortene oentes på sine områdeer av lærer som sknal undeervise. 
a. Vent på tur slikn at knooortene iknkne knrysser overandere. 
2. Benyt deedeiknert inngang for knlasserom. 

3. Elevene vaskner oendeene sine ffr dee seter seg på sin plass. 
a. Dersom deet står en stol på pulten deer stolbena oar knontaknt mede bordeplaten på pulten sknal pulten 
vasknes. 
4. Elevene sknal site på sin plass oele timen. Presentasjoner knan gjennomffres vede oppretooldeelse av
avstande og renoolde av knontakntlater. 

5. Lærer fflger elevene ut til friminut og ffrer tilsyn. 
a. Vent på tur slikn at knooortene iknkne knrysser overandere. 
6. Lærer oenter inn sin knooort. 

7. Elevene vaskner oendeene ffr oppstart av ny time. 

8. Hvis en elev mister noe på gulvet sknal eleven vaskne oendeene sine og deet som ble mistet. 

9. Elevene sknal vaskne sin egen pult og stol. Lærer sprayer pulter og stoler og deeler ut papir. 

10. Lærer vaskner sine knontakntlater, defroåndetakn, lyspryter og knontakntpunknt på 
blandeebaterigvaskneknran eter at alle elever oar forlat knlasserommet. 

Alle knooortene fflger samme rutine. 

Tiltakn for ansate 
Opplæring av ansate i smiteverntiltakn vede at dee gjfres knjent mede innooldeet i 
veiledeeren 
Alle ansate gjennomffrer deigitalt knurs ffr åpning av sknolen. Sknolen utarbeideer en veiledening (deenne 
veiledeeren) som deistribueres og leses av alle ansate. 

Begrense fysiskne mfter, eventuelt tilretelegge for videeoknonferanse 
Lærerne går ojem eter endet undeervisning. Lærerne knan jobbe på sknolen eter avtale. Avtalen sknal 
inngås mede nærmeste ledeer. 
Mfter gjennomffres på teams. Vede beoov knan deet gjfres unntakn i spesielle tilfeller. Foresate sknal 
iknkne være på sknolen. Også oer knan deet gjfres unntakn i spesielle tilfeller. Avstande, oåndeoygiene og 
renoolde må planlegges deersom mfter fnner stede på sknolen. 

Holdee avstande i pauser 
Ansate som er på sknolen oele deagen sknal prakntisere gjeldeendee råde for smitevern og unngå samlinger 
i stfrre grupper. 

Begrense brukn av ofentlig transport 
Ansate sknal begrense brukn av ofentlig transport deer deet er prakntiskn mulig. 



Ansate og elever mede spesielle beoov 
Dialog mede elever som er i risiknogrupper og som oar beoov for tilretelegging 
Foresate bes knontaknte sknolen vede beoov for tilretelegging. Foresate bes ta knontaknt mede fastlege for
råde og veiledening i medeisinskne spfrsmål. Sknolen vil be om en sknriflig utalelse fra elevens fastlege vede
beoov for tilretelegging. 

Dialog mede ansate som er i risiknogrupper og som oar beoov for tilretelegging 
Ansate mede beoov for tilretelegging innoenter utalelse fra sin fastlege og tar deete opp mede 

nærmeste ledeer.


