
Dato: 20.01.2021

pkt. Risikomoment for 
smitteoverføring

Status/ Årsak
Status i den aktuelle skolen. Skal beskrives så konkret 
som mulig

Eksisterende tiltak 
Noter allerede eksisterende tiltak nøye, ofte er mye 
på stell uten at ansatte/leder er klar over det

Konsekvensbeskrivelse Totalrisiko Nye tiltak Ansvarlig Frist

1 Skoleskyss ordinær For dårlig kapasitet på skolebusser som gjør at elever 
står tett i tett på flere av bussavgangene til og fra skolen

Det er gjort en rekke henvendelser fra skolen, samt 
områdedirektør til Brakar. Er nå tilfredsstillende 
løsning på rødt nivå, men frykter at det avvikles på 
gult nivå.

Fare for at elever smitter hverandre. 
Undergraver de smitteverntiltak som 
gjennomføres mens elevene er på skolen. 
Smittetrykk større nå pga. ikke 
moped/sykkelbruk

Nye henvendelser til Brakar via områdedirektør. Oppfordre 
til minst mulig bruk av offentlig transport og be foreldre 
om å kjøre.

Rektor/HMS-
ansvarlig

Ved overgang gult

2 Spesialtransport Elever Spesialavdeling samkjøres i taxi  både med 
hverandre og med elever fra Ressurssenter Lier vgs og 
de sitter svært tett i bilen. Gjelder også elever som ikke 
kan bruke munnbind.

Det er gjort en rekke henvendelser fra skolen, samt 
områdedirektør til Brakar. Har medført at kapasiteten 
er økt på enkelte avganger, men ikke tilstrekkelig

Fare for at elever smitter hverandre. 
Undergraver de smitteverntiltak som 
gjennomføres mens elevene er på skolen.

Nye henvendelser til Brakar via områdedirektør.
Er det mulig å søke om enkeltransport for de elevene som 
ikke kan ha på seg munnbind?

Rektor/HMS-
ansvarlig

Ved overgang gult

3 Renhold Varierende alder på skolebygning og renholdsflater. 
Mest ordinære klasserom som er kurante å renholde. 
Spesielle utfordringer i dramasal, musikk- og 
danselokaler. Adskilte toaletter for elever og ansatte 
som alle er kurante i forhold til renhold.

Forsterket renhold med særlig vekt på toaletter og 
berøringspunkter. Bruker ekstra personalressurser 
som muliggjør daglig renhold + ekstra på 
kontaktflater. Jevnlig desinfisering med 
desinfekseringsmiddel/pistol.
Overflatedesinfeksjonsmiddel og papir/kluter 
utplassert i alle klasserom/grupperom
Utstyr som brukes i undervisningen rengjøres av 
lærer/elever for og etter bruk
Mikrofiberkluter utplassert på musikk- og dansebygg 
til renhold av instrumenter
Reistad Arena: Desinfeksjon av kontaktpunkter i 
garderober/lokaler og utstyr mellom hver 
klasse/elevgruppe. 

Raskt smittespredning mellom elever eller 
ansatte og ansatte/elev

Videreføre rødt renholdsnivå. Adm.leder Ved overgang gult

4 Brudd på smittevernsregler Utfordring at ikke alle elever overholder 
smittevernsregler f.eks. holde avstand.

Utvidet tilsyn fra ansatte i pauser/spisefri. Brudd på 
regler skal medføre anmerkning.

Smitte blant elever og ansatte Lav terskel for tiltak
Ha punktet fast på agenda på personalmøter for å sikre 
samhold og trygge de ansatte på egne vurderinger. Løfte 
opp temaet hyppig for å sikre, i den grad det er mulig, at 
de ansatte er gjenforent om tiltak.

Trinnledere

5 Måltider
a Ansatte Personalrommene er tilgjengelige, men ikke plass til alle 

når meter skal holdes. 
Markering av meter mellom sitterplasser. En del 
stoler fjernet. Hver enkelt bruker desinfiserer 
betjeningspanel på kaffemaskin. Mange spiser på 
egen arbeidsplass/kontor.

Smitte blant ansatte. Nåværende tiltak videreføres.
Ved inntak av mat på kontorarbeidsplassen, vær 
oppmerskom på hygiene og renhold på lik linje som på 
pauserommet.

Adm.leder Ved overgang gult

b Elev Elever spiser i aula eller klasserom Antall stoler pr bord i aula redusert til 4. Stengte 
vannautomater i fellesområder. Alterende spisetider 
dvs. halvparten samtidig. Hyppig rengjøring av 
aulabord. Tilsyn ved kø-ordning  kantine

Smitte blant elever. Nåværende tiltak videreføres Ledelsen Ved overgang gult

6 Skolestart/pauser Utstrakt forflytning av elever og lærere ved skolestart 
og i pauser pga. skifte av rom/fag.

Korridorer, trapper og fellesområder foliemerket med 
hold-avstand, gå til høyre. I de områder med tette 
klasserom er det organisert bruk av ulike 
innganger/utganger. Alle klasserom er låst opp før 
skolestart.

Smittefare og utrygghet blant elever og ansatte. Hyppigere påminnelser muntlig, ved oppslag og på 
infoskjermer. Ytterligere merking på gulv. Innførere 
alternerende pauser/skolestart f.eks. med  å forskyve med 
5-10 min?

Ledelsen Ved overgang gult

Deltakere: Kaia Erlandsen (rektor), Solveig Bygdås (hovedverneombud) og Ole Bjerknes (adm.leder/HMS-ansvarlig) med bistand fra Synergi Helse ved sykepleier Joan Wagner og bedriftslege Jakob Seth Fiskå.

Lokaler: 
24 klasser fordelt på 3 trinn og spesialavdeling for elever med sammensatte funksjonsnedsettelser. 710 elever og 135 ansatte.
Bygningsmasse 12500 kvm fordelt på hovedskole og eget bygg for musikk og dans (500 meter unna). Idrett/kroppsøving foregår i leide lokaler i Reistad Arena.

RISIKOVURDERING VED OVERGANG TIL GULT NIVÅ -  KORONA



7 Undervisning i klasserom Kun 9 av skolens klasserom er store nok til å romme 30 
elever med meteravstand.

Klassekart/faste plasser i alle timer/fag. I programfag 
og delte fag sitter de klassevis.

Smittefare og utrygghet blant elever og ansatte. Nåværende tiltak videreføres. Ledelsen Ved overgang gult

8 Fellesutstyr
a Ansatte Fare for smitte på kontaktpunkter. Utstyr som brukes i undervisningen rengjøres

 av lærer/elever før og etter bruk
Smittefare og utrygghet blant ansatte. Nåværende tiltak videreføres Ledelsen Ved overgang gult

b Elev Fare for smitte på kontaktpunkter. Pulter/stoler vaskes og evt hørselsutstyr når elev 
bytter klasserom og i starten av timen etter spisefri.

Smittefare og utrygghet blant elever Nåværende tiltak videreføres Ledelsen Ved overgang gult

8 Fagundervisning Klassene er på inntil 30 elever og de fleste programfag, 
språk og mattematikkgruppene er 20 til 30 elever. 
Elevene må sitte parvis i kjemi, fysikk, biologi og 
naturfag pga. doble fastmonterte pulter. Elevene sitter 
også stort sett parvis i øvrige rom.

Klassekart/faste plasser i alle timer/fag. I programfag 
og delte fag sitter de klassevis.

Smittefare og utrygghet blant elever og ansatte. Nåværende tiltak videreføres Ledelsen Ved overgang gult

Naturfag, kjemi, fysikk, 
bio

Opptil 30 elever i gruppene - elevene sitter parvis. 
Utfordrende i forhold til forsøk - blir for tett. Forsøk må 
utsettes, eller gjennomføres ved å dele grupper. 

Utstyr som brukes i undervisningen rengjøres
 av lærer/elever før og etter bruk

Smittefare og utrygghet blant elever og ansatte. Nåværende tiltak videreføres Ledelsen Ved overgang gult

Idrett, kroppsøving De store utfordringen er overganger mellom hall/ 
garderobe og overgangene mellom timer.

Skal vi opprettholde en meter i garderobene må vi 
slippe inn i puljer og timene blir avkortet i begge ender

Det er også utfordrende at vi deler lokale med Lier vgs. 
Ved «åpen» skole er vi 90 elever og 3 lærere i hallen. Er 
utarbeidet ROS-analyse.

Utstyr som brukes i undervisningen rengjøres
 av lærer/elever før og etter bruk

Smittefare og utrygghet blant elever og ansatte. Nåværende tiltak videreføres Ledelsen Ved overgang gult

Musikk 1) Kor og ensemble har opptil 60 elever. 2) Mange 
mennesker benytter samme instrumenter. 3) For små 
rom til klasseromsundervisning.

1) Kor og samspill er delt inn i klasser. En klasse på 
skolen, og en klasse følger på Teams. 2) Utstyr som 
brukes i undervisningen rengjøres
av lærer/elever før og etter bruk. Mikrofiberkluter 
utplassert til renhold av instrumenter utenom 
undervisning.

Smittefare og utrygghet blant elever og ansatte. Nåværende tiltak videreføres Ledelsen Ved overgang gult

Drama Kun én sal, dramasalen, til bruk for praktisk 
undervisning.

Utstyr som brukes i undervisningen rengjøres
 av lærer/elever før og etter bruk. Mikrofiberkluter 
utplassert til renhold av instrumenter utenom 
undervisning. Plan for bruk av dramasalen

Nåværende tiltak videreføres Ledelsen Ved overgang gult

Dans 2 saler benyttes til dans. Utstyr som brukes i undervisningen rengjøres
 av lærer/elever før og etter bruk. Mikrofiberkluter 
utplassert til renhold av 
instrumenter utenom undervisning.

Nåværende tiltak videreføres Ledelsen Ved overgang gult

9 Elever med spesielle behov 
behov - er laget egen 
risikovurd for 
Spes.avdeling.

10 Elev blir syk på skolen Heldigvis få tilfeller av elever som er blitt syke på 
skolen.

Utarbeidet rutine, etablert isolasjonsrom, 
beskyttelsesutstyr på plass.

Smitte elever og ansatte Videreføre nåværende tiltak Adm.leder Ved overgang gult

11 Ansatte blir syk, behov for 
vikarer. Heldigvis lite behov for

 vikarer under pandemien.

Mest mulig bruk av faste vikarer, samt bruk interne 
fag. Setter inn tilsynsvakt hvis lærer må undervise 
digitalt hjemmera til elever som fysisk er på skole.

Bortfall av undervisning. Videreføre nåværende tiltak Ledelsen Ved overgang gult

12 Informasjonsflyt mellom 
ansatte og leder/ ansatte få 
ikke raskt svar på det de 
lurer på.

Signaler fra ansatte som ønsker mer informasjon og 
samordnet bruk av informasjonskanaler, men svært 
sprikende signaler og særlig ved overgang til rødt nivå i 
november.

Informsjonsflyten er forsøkt forbedret. Kan føre til frustrasjon blant ansatte og i verste 
fall videformidling av feil informasjon til 
elever/foresatte.

Nåværende tiltak videreføres Ledelsen Ved overgang gult

13 Informasjonsflyt mellom 
foresatte og skolen 

Har sms-system for å kunne raskt informere. Mulig 
utfordring med språk-problemer.

Bruk av sms, hjemmeside og Facebook Ved manglende informasjon eller misforståelse 
pga. språkproblemer kan elever med 
symptomer komme på skolen.

Nåværende tiltak videreføres
Risikovurderingen gjøres tilgjengelig for foresatte.

Ledelsen Ved overgang gult


