
 

Leirfjord barne- og ungdomsskole 8.-10.trinn og 

voksenopplæringa. 

Et godt nytt år ønskes alle elever og foresatte ved Leirfjord barne- 

og ungdomsskole, 8.-10. trinn og voksenopplæringa. 

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det 

forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. 

– Formålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå 

vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial 

nyttårspause for alle, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager, for å få en bedre oversikt over situasjonen. 

Skoler og utdanning 

 Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt) 

  

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser 

hvilke smitteverntiltak skoler og SFO skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i 

Norge som avgjør nivået som skal følges. Fra 4. januar ble status endret fra gult til rødt 

nivå for ungdomsskolen og voksenopplæringa. 

Formålet med rådene er å hindre spredning av covid-19. De tre grunnpilarene for å hindre 

smittespredning er: 

 

1. Syke personer skal ikke være i på skolen 

2. God hygiene 

3. Redusert kontakt mellom personer 

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og 

å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å 

unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontakt-smitte. Økt fysisk 

avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom 

oppstår. 

 

Rødt nivå: 

1) Ingen syke skal møte på skolen 

2) God hygiene og forsterket renhold 



3) Kontaktreduserende tiltak: 

 

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 

Dele klasser inn i mindre kohorter* 

Kohortene* bør ha faste klasserom 

Ansatte bør komme til klasserommet 

Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte 

Unngå trengsel og store samlinger 

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

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 
 

En kohort er et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte og 

anbefales benyttet på gult og rødt nivå i ungdomsskolen. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale 

forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Kohorter må i minst 

mulig grad blandes med andre kohorter.  

I denne perioden vil klasser kunne bli delt i mindre grupper og annet undervisningsareal kan 

bli tatt i bruk.  

 

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 begrenses. 

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

kohort kan sitte sammen. Det kan også gjøres lokale vurderinger. 

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

 

 

 

Kommunalsjef oppvekst 

 

 


