
BÆRUM KOMMUNE 
FOLKEHELSEKONTORET 

 

Postadresse: 
1304 SANDVIKA 
E-post: post@baerum.kommune.no 
 

Besøksadresse: 
Budstikkagården 
Rådmann Halmrasts 
vei 2 
1304 SANDVIKA 

Org. nr: 974553376 
Bank:  
Telefon: 67 50 32 00  
Faks: 67 50 32 01 

KLART SPRÅK?  
Hjelp oss å bli bedre: 
klartsprak@baerum.kommune.no 

 

 
 
Til elever, foresatte og ansatte ved videregående 
skoler i Bærum kommune 

   

  

  

  

  

  
     
Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 
      /      30.12.2021 

      

Anbefaling om testing av ungdom og ansatte i videregående 
skoler før oppstart januar 2022 
 
Siste uker før jul ble det registrert høye smittetall nasjonalt og i Bærum kommune, og 
barn og unge utgjorde en høy andel (40-50 %) av de smittede. Smitten skjedde både i 
husstand og på skolene og i barnehagene og bidro til å holde smittetallene høye i 
kommunen.   
 
De siste ukene dominerte smitten på barneskolene, og etter hvert i barnehagene, men 
til tross for at ungdom på ungdomsskoler og videregående skoler i stor grad var 
vaksinert, var det fortsatt noe smitte blant disse. Smitten medførte isolasjon for de 
smittede og karantene for husstandsmedlemmene, men også ansatte som var 
nærkontakter måtte i karantene. Både smitten og karantene førte til fravær og til 
reduserte tilbud.  
 
Smitten har gått noe ned gjennom julen, men det kan til dels forklares av vesentlig 
redusert testaktivitet. Etter tidligere høytider har vi registrert betydelig smitte og 
smitteøkning ved oppstart av skoler, og i tråd med nasjonale anbefalinger ønsker 
kommuneoverlegen å få en bedre oversikt over smittesituasjonen blant barn og unge 
før oppstart i starten av januar.  
 
Kommuneoverlegen anbefaler at alle barn og unge på grunnskolen og videregående 
skoler gjennomfører en hurtigtest ettermiddagen/kvelden før oppstart eller om 
morgenen oppstartdagen. Det samme gjelder for alt personale som har jevnlig nær 
kontakt med barn/unge i eller på skolen. 
Ved positiv hurtigtest må dette følges opp med en PCR-test for å bekrefte smitte.  
 
Kommuneoverlegen understreker at testing før oppstart er en helsefaglig anbefaling 
og ikke et krav, men kan være et vesentlig tiltak for å forhindre en rask ny 
smitteøkning.  
 
Frantz Leonard Nilsen 
kommuneoverlege  
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