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Vedtak om grønt tiltaksnivå videregående skoler i Bærum 

kommune 

 
Bakgrunn:  

Det har vært kraftig smitteøkning i Bærum kommune etter nyttår og de siste 14 dager er 

smitten på nær 2400/100.000. Blant de smittede er ca 40 % barn og unge under 20 år. 

Smitten er fordelt på alle skolenivåer og selv om de fleste elever på de videregående 

skoler er vaksinert ser vi smitte også der. 

 

Det forventes at smitten vil holde seg høy, og det kan ikke utelukkes at smitten øker 

ytterligere de nærmeste uker. Det betyr en situasjon med vedvarende smitte og muligens 

økende smitte også på de videregående skoler, men ungdommene blir lite syke ved 

smitte, og det er lite  bekymring knyttet til dette. De fleste ansatte vil være fullvaksinert 

og det betyr at smitte også for dem i svært liten grad vil innebære alvorlig sykdom.  

 

Smitteutviklingen vil følges nøye på de videregående skoler, men kommuneoverlegen 

opplever ikke dagens smittenivå eller en potensiell ytterligere smitteøkning som truende 

verken for ungdommene, de ansatte eller for Bærumssamfunnet og vil anbefale å lette  

på sosialt begrensende tiltak. 

 

Ut denne uken er skolene underlagt smitteverntiltak på gult nivå etter vedtak fra 

regjeringen. Kommuneoverlegen anbefaler at Bærum kommune inn til videre innfører 

grønt tiltaksnivå på de videregående skoler fra mandag 17. januar.       
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Vedtak:        

Alle videregående skoler i  Bærum kommune skal drives med de smitteverntiltak som følger av 
grønt nivå i trafikklysmodellen fra 17. januar 2022 inn til videre.  
 
Vedtaket fattes av kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd 
bokstav b, jf. femte ledd.  
 
Frantz Leonard Nilsen 
kommuneoverlege 
 
 

 

  

 
 


