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Smittevern ved Rælingen videregående skole pr. 17.01.22 

Ut fra smittenivået i regionen pr. 17.01.22, og regjeringens anbefaling om at alle videregående skoler skal driftes på grønt nivå, skal skolens 
smittevernstiltak være tilpasset tiltaksnivået. Hva det innebærer vises i modellen nedenfor.  
Tiltakene er tilpasset skolens drift ut fra oppdatert veileder for smittevern fra Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet 
pr. 10.12.21 Veiledere om smittevern i barnehager og skoler (udir.no) 
 
Veilederen er utarbeidet med grunnlag i krav til smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften § 12 b. første ledd, jf. § 12a. første ledd 
bokstav d-f.: Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata 
 
Ny informasjon om smitte i skolen foreligger pr. 13.01.22: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/dette-vet-vi-om-smitte-i-barnehager-og-skoler/  
 
Skolens planverk for smittevern er utarbeidet i samarbeid mellom skolens ledelse, arbeidsplasstillitsvalgte og hovedverneombud. Kommunal 
helse- og omsorgstjeneste og skolehelsetjenesten i Rælingen kommune har vært konsultert for helsefaglige råd, og elevrådet involveres for å 
bidra til elevenes etterlevelse av tiltakene.  
Tiltakene for smittevern vil være som vist i oversikten nedenfor ut fra tiltaksnivå. Skolen kan etter planen veksle mellom tiltaksnivåene ut ifra 
tiltakene. De kontaktreduserende tiltakene for smittevern veies løpende opp mot læringsmiljø og skolens psykososiale miljø.  
Tiltakene risikovurderes i samarbeid mellom kommuneoverlegen i Rælingen kommune, skolens ledelse og skoleeier som har ansvar for å 
etablere internkontrollrutiner. Hovedverneombud, plasstillitsvalgte, skolehelsetjenesten, arbeidsmiljøutvalg, skoleutvalg og elevråd involveres i 
arbeidet, og samarbeidet skal preges av nødvendig og relevant kommunikasjon om smittevern og pedagogiske løsninger for elever og ansatte. 
 
 
Tiltak Tiltaksnivå 
Syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.    
Unngå håndhilsning og klemming.    
Hold minst én meter avstand til andre.    

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-12-14-3504
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/dette-vet-vi-om-smitte-i-barnehager-og-skoler/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/dette-vet-vi-om-smitte-i-barnehager-og-skoler/
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Hygiene 
Skolen følger nasjonale smittevernanbefalinger for hygiene. Håndvask i de fleste 
klasserom og håndsprit i alle klasserom. Spritdispensere i ganger og ved inn - og 
utganger. 

  

Overordnet tiltak ved rødt og gult nivå er at elever og ansatte har et begrenset 
antall kontakter og holder oversikt over disse. 

  

Avstand, undervisning, oppmøtetid og sosiale aktiviteter 
Undervisningen organiseres med delvis digital undervisning; halve klasser og 
faggrupper på skolen og halve grupper med digital hjemmeundervisning. Mindre 
klasser og faggrupper kan ha undervisning samlet på skolen etter rulleringsplan 
annenhver dag (Se egen plan for organisering av tilstedeværelse). 

 

Hele klasser og andre faste grupper har undervisning sammen.   
Elevene har faste plasser i klasserommet etter klassekart, og /eller faste 
samarbeidspartnere. Plassene skal være orientert slik at man ikke sitter ansikt til 
ansikt. 

  

Elevene benytter toalett nærmest eget klasserom.   
Oppmøtetid: på morgenen skal halvparten av elevene møte et kvarter senere enn 
resten for å unngå trengsel inn og ut av skolen og på bussen. 

 

Sosiale aktiviteter i gymsal, på bibliotek, bordtennis og annet i midttimen og 
pauser begrenses for å holde avstand. Enkelte aktiviteter i regi av elevrådet 
gjennomføres for å styrke det psykososiale miljøet på skolen.  

  

Elever som er i risikogrupper eller har nære familiemedlemmer i egen husstand i 
risikogrupper, skal ha all undervisning hjemme på digitale flater. Dette gjelder 
også når elever er syke, er i karantene eller i isolasjon. 

  

Friminutt og pauser 
I friminutt og pauser skal elevene holde én meter avstand.   
Koronaverter skal minne elevene på etterlevelse av smittevernet i fellesarealer.  
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Om morgenen tar koronaverter imot elevene ved inngangen med håndsprit for 
håndhygiene og tilbud om munnbind i tillegg til å minne elevene på viktigheten av 
smittevernreglene. Ved skoleslutt deler de ut munnbind til elevene som tar bussen. 

  

Elevkantina er åpen for salg av mat, men noe begrenset for opphold med færre 
bord, og færre stoler rundt hvert bord enn ellers.  

  

Elevene skal spise enten i klasserommet ved de faste plassene eller utendørs.    
Elevene skal ikke dele utstyr som bøker, pc og annet med hverandre, heller ikke 
mat og drikke. 

  

Transport og skoleskyss 
Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.   
Munnbind skal brukes på bussen. Munnbind kan fås i resepsjonen på forespørsel.   
Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av klasser og på offentlige 
transportmidler begrenses. 

  

For ansatte 
Ansatte kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og 
faste plasser så langt det lar seg gjøre. 

  

Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.   
Vikarbruk og omrokkering av personell begrenses, men ikke på bekostning av 
opplæring på skolen. 

 

Elevtjenester og bibliotek 
Helsesykepleier og rådgivere skal være fysisk tilgjengelig på alle tiltaksnivåer, 
men digitale løsninger må vurderes ut fra elevens behov. 

   

PPT, OT og andre eksterne tjenester skal følge grunnleggende smittevernrutiner 
etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved 
sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt. 
De skal holde avstand til andre ansatte (minst én meter) og til elever så langt det 
lar seg gjøre. 
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Biblioteket holdes stengt for vanlig utlån; besøk avtales med bibliotekar for en 
eller få om gangen. Håndhygiene skal være tilgjengelig ved ankomst.  

 

IKT – tjenester kun på ett sted. Lokasjonssupport tar imot forespørsler på ett 
kontor. 

  

Elever med særskilte behov/sårbare elever 
Elever med særskilte behov har all undervisning på skolen. Dette gjelder elever på 
tilrettelagt avdeling. Elever som ikke kan nyttiggjøre seg digital undervisning av 
ulike årsaker vil også ha tilbud om undervisning på skolen. Det kan også gjelde for 
elever som står i fare for å få karakteren 1 eller IV (ikke vurdert) i fag. 
Skolen har gode rutiner for samarbeid med skolehelsetjenesten, PPT, barnevern, 
fastlege og psykiske helsetjenester.  

  

Ungdom med kroniske sykdommer 
De fleste elever med kroniske sykdommer kan følge undervisningen som planlagt 
ut fra tiltaksnivå. Noen sykdommer / tilstander vil likevel gi grunnlag for heldigital 
hjemmeundervisning. Skolen og foresatte skal ha en dialog for å tilrettelegge for 
undervisning for å sikre elevens faglige og sosiale utvikling.  

  

Yrkesfag i videregående opplæring 
For gjennomføring av praktisk opplæring på skole eller praksissted gjelder de 
samme grunnprinsippene for smittevern som for annen undervisning. 
Bransjestandarder skal følges så langt det er mulig der elevene er i praksis i 
bedrift; YFF (yrkesfaglig fordypning). 

  

Kroppsøving og idrettsfag 
Opplæring foregår utendørs når det er mulig. Garderober og dusjer benyttes så 
lenge det ikke er trengsel; gymsal og garderober benyttes bare av én 
klasse/faggruppe om gangen. Elevene skal holde én meters avstand ved aktivitet. 

  

Skole-hjem-samarbeid 
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Samarbeid med foresatte om smittevern på telefon og i digitalt foreldremøte i 1. 
termin. Digitale møter der det er mulig, også for utviklingssamtalene med elever 
og foresatte. 

  

Bruk av munnbind 
Det anbefales ikke å bruke munnbind i undervisningssituasjoner hverken for elever 
eller ansatte, men det kan brukes utenfor klasserom, i fellesarealer og på kontorer. 
Det gis anledning til å bruke munnbind også i undervisningen for de som velger 
det; men all bruk av munnbind er frivillig. Munnbind deles ut av koronavertene 
ved forespørsel og i resepsjonen.  

 

Renhold 
Skolen sørger for styrket renhold av overflater og berøringspunkter, i tillegg til 
gode systemer for avfallshåndtering av munnbind. 

  

Informasjon  
Informasjon om smittevern blir løpende gitt til elever, ansatte og foresatte via 
skolens hjemmeside, på Teams og fysisk i klassene av undervisningspersonale, 
miljøarbeidere og ledelse.  

  

Eksamen  
Ved gjennomføring av eksamen gjelder vanlig smittevernregler. Elever skal ikke 
møte til eksamen når de er syke. Elever som er syke under eksamen har rett til 
utsatt eksamen. Elever skal ikke vente sammen før og etter avholdt eksamen.  

  

Samlinger av elever på tvers av skoler eller kommuner – fagsamlinger, treningssamlinger og andre skoleturer 
Elevene plasseres sammen med andre elever fra egen skole, og registreres hvem 
som er til stede. Elevene deles i mindre grupper hvis det er mange elever eller 
vanskelig å holde avstand. Ved rødt tiltaksnivå bør fagsamlinger gjennomføres 
digitalt, og man skal ikke dra på skoletur med overnatting utenfor kommunen. 
Helsetjenesten i egen kommune konsulteres for råd ved reiser til andre kommuner. 

  

Skolens rolle ved TISK 
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Skolen har forsvarlige systemer for å holde oversikt over nærkontakter ved 
smitteutbrudd på skolen. 

   

Nye karanteneregler fra 13.01.22: Regjeringen endrer karantenereglene for hele 
befolkningen. Det er ikke lenger nødvendig være i karantene hvis man er 
nærkontakt til en smittet som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær. Det 
betyr at også karantene på fritiden for ansatte i barnehager og skoler faller bort. 
Karantene ved smitte på skolen erstattes av regelmessig testing. Nærmere 
informasjon om dette vil bli gitt ved smitteutbrudd. 

   

Skolens rutine for samarbeid med kommunen ved smittesporing og testing 
-Pr. 17.01.22: Elever og ansatte skal testes regelmessig for å begrense 
smittespredningen: to ganger pr. uke ved bruk av selvtester i klasserom eller 
hjemme. Elever med 2 doser og ansatte med 3 doser vaksine unntas testing.  
-Smittesporingsteamet i Rælingen kommune informerer rektor om smittet elev 
-Kommuneoverlegen sender over informasjonsbrev til nærkontaktene som skal 
testes. 
-Skoleledelsen sender ut info til elevene i klassens infoteam over Teams ved 
testing. 
-Skoleledelsen informerer smittet elevs faglærere om at eleven skal ha digital 
undervisning til eleven er frisk. 
-Skoleledelsen / kontorkonsulent deler ut tester til elever når hele klasser skal 
testes i klasserommet ved smitteutbrudd. 
-Skoleledelsen informerer Rælingen kommune om smittede elever fra andre 
kommuner som er elever her. 
-Rælingen kommune forsyner skolen løpende med hurtigtester til elever og 
ansatte. 
-Rælingen vgs har stilt skolens gymsal til disposisjon ved vaksinering av elever og 
ansatte, og til vaksinering av annen ungdom fra kommunen. 
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-Kommuneoverlegen informerer rektor løpende om smittetrykk og tiltaksnivå i 
kommunen, han gir også råd om smittetiltak på skolen og ved gjennomføring av 
arrangementer og ekskursjoner.  

 Rælingen videregående skole, 14.01.22, Ledergruppa, v/ Mari Helene Tønsberg                                                                                                   


