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      Oslo, 11.05.2020 

Kjære elever ved skolen 

Velkommen til skolestart! 

Regjeringen har sagt: «Alle de helsefaglige rådene vi har fått tilsier at det er trygt å gjenåpne skoler 
for resten av elevene nå, så lenge smittevernreglene blir fulgt.» (Kunnskaps- og 
integreringsminister Guri Melby.) Dette gleder oss – da kan skolen åpne. 
 

1. Smittevernreglene 
Reglene for smittevern må følges! Les mer om smittevernreglene under.  
 

2. Ankomst til skolen 
Ved inngangene er en håndspray for desinfeksjon. Vi anbefaler at alle bruker den. Alle elever og 
ansatte må holde en avstand til hverandre på minst 1 meter. 

3. Hvem skal møte på skolen? 
Elever skal/bør komme på skolen: 
• Når de ikke har symptomer på sykdom. 
• Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever og ansatte komme tilbake etter at de har 

vært symptomfrie i 1 døgn. 
• Hvis en i hjemmet har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, 

skal/bør eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå 
hjem fra skolen dersom de får symptomer (se under). 

• Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende 
nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen. 

Hvis en person i hjemmet har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, 
skal/bør eleven møte på skolen som normalt. Eleven skal gå hjem fra skolen dersom 
personen får symptomer, som nevnt under.  

Elever skal ikke komme på skolen: 
•  Elever skal selv med milde plager fra luftveiene og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. 

De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. 
• Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19: Skal være i isolasjon. Det er 

helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge.  
• Elever som er nær til en person med bekreftet covid-19: Skal være i karantene. Det er 

helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge. 

Dersom en elev blir syk i løpet av skoledagen, skal eleven dra hjem. Eleven bør ikke benytte 
offentlig transport, men bli hentet på skolen. Elevene skal vente på eget rom eller ute der det 
ikke er andre. Det er egne rutiner for rengjøring av rom der det har vært syke personer. 

4. God hygiene 
God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. 
Elever bør ikke bruke håndsmykker og ringer. 
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Elever og ansatte skal vaske hender (grundig i minst 20 sekunder): 
• 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 
• Ved synlig skitne hender 

Alternativer til håndvask: 
• Viruset er følsomt for håndsprit, som kan brukes hvis ikke håndvaskmuligheter er 

tilgjengelig. (På skolen: Antibac.) 
• Håndsprit kan være egnet ved undervisning utendørs, etter at skitne hender først er 

rengjort med våtservietter. 

Hostehygiene: 
• Det skal være tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever. Har man ikke det tilgjengelig, 

anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser. 
• Unngå å røre ved ansiktet eller øynene. 

5. Godt renhold 
Det er ordnet med forsterket renhold på skolen på alle utsatte områder, for eksempel blir pulter og 
utstyr, dørhåndtak, trappegelendre med mer rengjort minst en gang daglig. Toalettrom blir rengjort 2 
ganger daglig. 

 

6. Redusert kontakt mellom personer 
Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er 
smittsomme. 

 

7. Fysisk kontakt 
• Håndhilsning og klemming skal unngås. 
• Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre. 
• Friminutt bør holdes ute. Elevene skal ikke oppholde seg i ganger og på fellesarealer 

unødvendig. 

8. Begrense deling av mat og gjenstander 
• Elevene bør ha med egen mat og drikke. Kantinen er stengt inntil videre. 
• Elevene skal ikke dele mat og drikke, og heller ikke bøker og andre skoleting. 
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