Covid-19. Smittevernplan Bjørkelangen vgs, 1.2.2021 – gult nivå
Ansvar
•
•

Skolen har ansvar for at alle elever og ansatte skal føle seg trygge på skolen i forhold til Covid-19
Skolen har ansvar for å bidra til at færrest mulig ansatte og elever må i karantene dersom det blir et
positivt tilfelle på skolen
• Skolen har et ansvar for å bidra til å begrense smitte og smittespredning i samfunnet
Dessverre betyr dette at vi ikke kan kan gjøre alt som før eller gjøre alt vi har lyst til, men så er det heller
ikke en normal situasjon vi befinner oss i.
Skolen forholder seg til gjeldende dokumenter og føringer
- Smitteveileder for videregående skole
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/
-

Rutiner fra Viken fylkeskommune
Avklaringer med kommuneoverlegen

•
•
•

Vi minner om følgende
1 m gjelder utenom klasserom
Mindre enn 2 m og mer enn 15 min gjelder for å defineres som nærkontakt
Ligger et ansvar hos medarbeidere og elever om å ivareta smittevern og følge veileder

I klasserommet
1. På tross av at 1-metersregelen ikke gjelder skal man likevel legge opp til avstand mellom elevene.
- Elevene sitter på enkeltpulter der det er dette
- Klassekart skal benyttes
- Det skal være faste samarbeidsgrupper
- I sammenslåtte grupper foreslår vi at elevene plasseres klassevis (på samme rekke). Avvik fra
dette vil skje når det er gode pedagogiske grunner for det.
- Lærere kan veilede elever i opplæringen
2. Mobilhotell gjelder. Inntil videre er mobilhotellet i elevens sekk/bag.
3. Alle klasserom, unntatt spesialrom, skal holdes åpne.
4. Alle elever må sprite pult og stol når man forlater klasserommet.
Opplæring i kroppsøving og idrettsfag – garderobebruk
- Utgangspunktet er at opplæring i kroppsøving og idrettsfag går som normalt.
- Opplæring foregår utendørs når mulig.
- Forsøker aktiviteter som ikke krever garderobe når mulig.
- Viktig med god informasjon til elever og ansatte
- Bør være plakater i garderobene
- Kroppsøving klassevis så langt som mulig – hver klasse sin garderobe – forsøker å holde 1 m
avstand
- Kroppsøving sammenslåtte klasser – elevene fordeles klassevis eller trinnvis på garderober –
forsøker å opprettholde 1 m avstand
- Opplæring i idrettsfag der elever er sammen på tvers av klasser:
Elever i samme opplæringsgruppe/idrett benytter samme garderobe, fordeles på klasser eller trinn –
1 m avstand i garderoben må opprettholdes.
- Etter hver økt gjennomføres forsterket renhold i hht smitteveileder, som vask av hender og utstyr
YFF – spesielt i kommunale institusjoner
- Gjennomføres som planlagt og etter avtale med bedrifter/institusjoner
- Arbeidsplass ansvarlig for smittevern
- Skolen må informere elevene grundig i forkant

Pedagogisk samarbeid og smittevern
- Hovedprinsipp er å opprettholde 1 m-regelen og spriting før og etter (inkl flater)
- Klasselærermøter gjennomføres i Teams
- Andre møter kan gå som normalt med smittevern
Det skal føres protokoll som viser hvem som har vært på ulike møter. Møteinnkaller er ansvarlig for
at dette blir gjort.
- Alle må tenke seg om før man organiserer opplegg/aktiviteter som innebærer at elever kobles
sammen utenom ordinær opplæring.
- Generelt oppfordrer vi til at man i størst mulig grad holder seg til kollegaer på eget kontor/avdeling
og holder avstand
Foresattekontakt
- Hovedprinsipp er å opprettholde 1 m-regelen og spriting før og etter (inkl flater)
- Foreldremøter må gjennomføres iht å ha et forsvarlig smittevern (ikke flere enn 50, 1 m avstand,
skriftlig påmelding/signering slik at det kan spores hvem som har vært der etc.).
- Fellesmøter for trinn etc gjennomføres via streaming eller Teams
- Oppstartsamtaler og utviklingssamtaler kan gjennomføres iht forsvarlig smittevern.
Dersom lærere er bekymret, organiserer man samtale med foresatt via Teams
Personalrommet
Fra smitteveilederen:
«Skolene oppfordres til å begrense kontakt mellom ansatte som ikke naturlig arbeider sammen, så langt det er
mulig»
Vi fortsetter med plan for bruk av personalrommet med bestemte avdelinger på ulike dager.
Man må sitte avdelingsvis. Smittevern må ivaretas og spriting når man forlater sitteplassen.
Fellesarealer elever
- Elevene skal normalt være klassevis i sine klasserom utenom økter.
- Elevene skal spise klassevis etter romplan for midttimen.
- Det må sprites når de forlater rommet.
- Det er ikke tillatt å sitte på scenen i aulaen
- Det er ikke tillat å spise i kantina.
Dette er etter anbefaling fra elevrådsstyret.
Unntak er ytterste rommet for klasser som ikke har klasserom ved behov
Ledelsen utarbeider en plan
- Kantina skal ha enveiskjøring med tydelig merking og oppmerking på gulv for å holde avstand
- Kantina skal bemannes av en minst en voksenperson i midttimen
- Det er viktig at alle klasserom står ulåst og til disposisjon for elevene. Dette gjelder ikke laber og
verksteder.

Ved brannalarm
-

Alle må følge normal prosedyre for evakuering.
Samling klassevis eller gruppevis som normalt sammen med lærer (med avstand mellom
gruppene), mens øvrig ansatte samles med en meters avstand.

