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Vurdering av nivå i skoler og barnehager 
14.01.2022 

 

Regjeringen har kommet med nye anbefalinger rundt trafikklysmodellen i skoler og 

barnehager fra og med 15.01. Kommunene kan nå beslutte tiltaksnivå etter 

smittesituasjon, men regjeringen kommer med følgende anbefaling: 

Vi anbefaler grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen, og gult nivå 

for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det. 

 

Status: 
Lillestrøm kommune har et høyt smittetrykk, med over 2000/100.000 smittede de 

siste 14. dagene. Det er mest omikronsmitte. Barn og unge under 18 år har utgjort 

rundt 40 % av de smittede i ukene før jul, mens andelen gikk noe ned til 30 % i 

juleferien. Andelen barn som ble smittet på skole og barnehage gikk naturlig nok noe 

ned i juleferien, men lå på mellom 15-20 % av de smittede totalt i ukene før jul. Det er 

god vaksinedekning i aldersgruppen 16-19 år. Over 90 % er vaksinert med minst en 

dose. 

Personer i risiko for alvorlig forløp har fått tilbud om tre doser vaksine, og de aller 

fleste som har risiko for alvorlig forløp er nå godt beskyttet. Det er ikke mål om å 

stanse smitten med korona, men det er ønskelig å begrense spredningen noe slik at 

smitten fordeles noe utover i tid. Ved å unngå at veldig mange blir smittet samtidig, 

vil man redusere risiko for overbelastning av helsetjenestene (at det ikke kan ytes 

nødvendig helsehjelp til de som trenger det). 

Helsetjenestene lokalt har stått i stor belastning over tid, men det er ingen kritisk drift 

per nå. Viser til Lillestrøm sin smittevernvurdering uke 1 for mer detaljer rundt status. 

 

Vurdering: 
Lillestrøm kommune har høye smittetall, men det er ikke kritisk i helsetjenestene nå. 

De fleste med risiko for alvorlig sykdom er godt beskyttet. Smitten vil øke i vinter, og 

det er ønskelig å begrense denne spredningen noe slik at ikke alle blir smittet på en 
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gang. Samtidig er det et uttalt ønske å skåne barn og unge mest mulig for 

inngripende tiltak, da disse sjelden blir alvorlig syke ved smitte. 

Kommuneoverlegen har hatt dialog med FHI sin skolegruppe og kommuneoverleger i 

nærliggende kommuner (inklusive Oslo). Det er et hovedmål at tiltaksbyrden for barn 

og unge er så lav som mulig, og at skoler og barnehager er åpne. Barn blir sjelden 

alvorlig syke av korona. FHI anbefaler testing som hovedtiltak for å begrense 

smittespredningen på skoler. I barnehager er det anbefalt å kun teste barn ved 

symptomer. 

Kommuneoverlegen vurderer derfor at Lillestrøm kommune bør følge anbefalingene 

til regjeringen om videre gult nivå i barnehager og barneskoler. For videregående 

skoler og voksenopplæringen anbefales det også å følge regjeringens anbefalinger 

om å gå til grønt nivå, selv om vi har høyt smittetrykk. For å begrense 

smittespredningen vil det igangsettes massetesting av elever og ansatte i 

videregående skoler og voksenopplæringen to ganger i uka. Det kan bli aktuelt med 

massetesting også ved grunnskolen. Dette vurderes fortløpende, og er først og 

fremst avhengig av tilgangen på tester. 

 

Konklusjon: 
Barnehager fortsetter på gult nivå. 

Barneskoler fortsetter på gult nivå. 

Ungdomsskoler fortsetter på gult nivå. 

Videregående skoler og voksenopplæringen går til grønt nivå + testing 2 ggr i uka   

 

Tiltaksnivåene gjelder foreløpig til og med 28. februar, men kommuneoverlegen gjør 

ukentlige vurderinger av situasjonen og kan komme med ekstra tiltak tidligere hvis 

nødvendig. 
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