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Kontaktinformasjon ledelse, arbeidsfordeling og 
intern kommunikasjonsstrategi 
rektor Margrethe Hjardeng tlf 991 15 648  margrethe.hjardeng@stavanger.kommune.no 

Informerer og kommuniserer  med:  ledelsen, tillitsvalgte, VO, FAU  

Oppdaterer hjemmeside og sender ut dagsrapport til ansatte etter møte med ledelsen. 
Koordinerer arbeidet på tvers av trinn/team/avdelinger, utarbeider beredskapsplaner og 
kontinuitetsplaner.  

assisterende rektor Aslaug Hestnes avdelingsleder for 4.-7.trinn 

 tlf  908 40 629 aslaug.hestnes@stavanger.kommune.no 

Informerer og kommuniserer med: ansatte på 4.-7..trinn. Koordinerer og følger opp opplæringen 
faglig og sosialt, Stedfortreder for –rektor 

Avdelingsleder 1.-3.trinn Olaug Larsen  

tlf 977 54 756 olaug.larsen@stavanger.kommune.no 

Informerer og kommuniserer med: ansatte på 1.-3.trinn. Koordinerer og følger opp opplæringen 
faglig og sosialt, elevsaker og ansatte på 1.-3.trinn  

Avdelingsleder STOLT Grete Seppola 

tlf 915 79 580  grete.seppola@stavanger.kommune.no 

Informerer og kommuniserer med ansatte STOLT Koordinerer og følger opp opplæringen faglig 
og sosialt, elevsaker og ansatte på STOLT. Koordinerer omsorgstilbudet.  

 

SFO-leder Siw Merete F. Schjenken  

tlf: 913 59 754 siw.merete.f.schjenken@stavanger.kommune.no 

Informerer og kommuniserer med ansatte på SFO 

 

Kontaktopplysninger ansatte på skolens hjemmeside: 

 Kontaktopplysninger ansatte Madlamarkskole 
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Skolens drift på gult nivå 
 

STOLT: 

● Fys.mus - kan gjennomføres med to og to kohorter.  
● Vask av matter og utstyr mellom gruppene. 
● Musikkterapi-timer gjennomføres med enkeltelever på tvers av gruppene. I 

gruppetimer innen kohortene. 
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Organisering Smittevern Kommentar 

STOLT 1  Egen kohort 
Ansatte og barn må holde seg hjemme 
ved symptomer. 
Håndvask og avstand der det er mulig. 
 

Samarbeider med STOLT 2 
Voksne kan gå mellom 
kohortene. 

STOLT 2 Egen kohort 
Ansatte og barn må holde seg hjemme 
ved symptomer. 
Håndvask og avstand der det er mulig. 

Samarbeider med STOLT 1 
Voksne kan gå mellom 
kohortene 

STOLT 3 Egen kohort 
Ansatte og barn må holde seg hjemme 
ved symptomer. 
Håndvask og avstand der det er mulig. 

Samarbeider med STOLT 4 
Voksne kan gå mellom 
kohortene 
Har felles undervisning en 
økt i uken. 

STOLT 4 Egen kohort 
Ansatte og barn må holde seg hjemme 
ved symptomer. 
Håndvask og avstand der det er mulig 

Samarbeider med STOLT 3 
Voksne kan gå mellom 
kohortene 
Har felles undervisning en 
økt i uken. 

STOLT 5  Egen kohort 
Ansatte og barn må holde seg hjemme 
ved symptomer. 
Håndvask og avstand der det er mulig 

Samarbeider med STOLT 6 
Voksne kan gå mellom 
kohortene 

STOLT 6 Egen kohort 
Ansatte og barn må holde seg hjemme 
ved symptomer. 
Håndvask og avstand der det er mulig 

Samarbeider med STOLT 5 
Voksne kan gå mellom 
kohortene 

Spesialrom???   



● Fysioterapeutene jobber med elever på tvers av kohorter. Vask av utstyr mellom 
hver elev. 

Klassene: 
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Organisering Smittevern Kommentar 

1.-7. trinn Hver klasse egen kohort. 
Hvert trinn har eget 
område ute i friminutt.  
Håndvask når elevene 
kommer inn om morgenen, 
før spising og etter 
friminutt. 
Håndsprit/håndvask 
Pultene vaskes en gang pr. 
dag. 

1.-4.trinn starter kl. 8.15 
 
5.-7.trinn starter kl. 8.30 
 
Elevene går rett inn i 
klasserommet 10 minutt før 
skolestart. Dette for å 
hindre at mange elever går i 
klynger. 

Friminutt Trinnene har egne områder 
de er på. Rullerer på 
områdene.  
1.-4. trinn har egne 
friminutt sammen 
5.-7. trinn har egne 
friminutt sammen. 

 

Musikkundervisning 
4.-7.trinn 

Hver klasse får en økt pr. 
uke på musikkrommet. Ett 
trinn pr.dag. 
Instrumenter tørkes av etter 
bruk. 

 

Kroppsøving 7.trinn har tilgang til 
Storhallen 
de øvrige trinnene har gym 
utendørs. 

Vi jobber med å finne 
alternative steder i 
nærområdet å ha 
undervisningen på.  

Toalett Trinnene har egne toalett.  



SFO: 

 

 

Administrasjonen: 
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Organisering Smittevern Kommentar 

1.trinn er sammen  Gruppen holder til i fast 
rom, med faste voksne. 
Det blir ikke servert mat. 
Elevene har med egen 
matpakke til SFO-tiden. 

 

2.trinn er sammen Gruppen holder til i fast 
rom, med faste voksne. 
Det blir ikke servert mat. 
Elevene har med egen 
matpakke til SFO-tiden. 

 

3.og 4.trinn er sammen Gruppen holder til i fast 
rom, med faste voksne. 
Det blir ikke servert mat. 
Elevene har med egen 
matpakke til SFO-tiden. 

 

Organisering Smittevern Kommentar 

Rektor har eget kontor Har plass til å ta imot for 
korte samtaler. 
Tørker av overflate etter 
møte. 
Holder avstand på min. 2 m 
dersom møtet varer mer 
enn 15 minutt.  

 

Skolekonsulent har eget 
kontor 

Går ut i forværelse for 
henvendelser. Holder 
avstand på min. 2 m dersom 
møtet varer mer enn 15 
minutt.  
 

 

SFO-leder har eget kontor Har plass til å ta imot for  
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korte samtaler. kan være 4 
stk med 2 m avstand. 

3 avdelingsledere  Felles kontorlandskap. 
To av avd.lederne regnes 
som en kohort. En 
avdelingsleder har mulighet 
for 2 m avstand. 
Har begrenset mulighet for 
å ta imot ansatte for korte 
samtaler. 
 

 

Møterom 
Sort og grønt 

Maks 6 stk med 2m avstand. 
Kan brukes til nødvendige 
møter. Overflatevask etter 
hvert møte.  

 

Personalrom Maks antall 15 stk 
Overflatevask etter at man 
har sittet ned i mer enn 15 
min. Holder 2m avstand til 
kollegaer.  

Brukt til PU-tid for en 
gruppe om gangen med 
under 20 stk. 
Etter 3.november må disse 
møtene avholdes digitalt.  

Toalett Hver avdeling har sitt toalett 
de bruker. Blir rengjort hver 
dag.  

 

Kjøkken Blir brukt til å lage kaffe. 
Holdes i orden av Kåre på 
formiddagen, ellers ansatte.  

 

Møter som kan 
gjennomføres på skolen 

Ledermøte kan 
gjennomføres på grønt 
møterom. 
Admin.møte kan 
gjennomføres på grønt 
møterom 
Elevteam kan gjennomføres 
på arbeidsrom. 

Holde 2 m avstand. Sprite 
overflater etter bruk. 
 
 
 
 
Holde god avstand. 
Alle tilhører samme kohort. 

Møter som må 
gjennomføres digitalt 

Ansvarsgruppemøter 
Ressursteam 
HMS-møte 
Møte med TV 
FAU-møte 
SU-møte 

Dette fordi flere fra 
forskjellige kohorter er 
deltakere i møtet. 



Skolens drift på rødt nivå 
STOLT: 

 

 

SFO: 
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Organisering Smittevern Kommentar 

Hver gruppe egen kohort Når elevene kommer i taxi, 
sprites stolen før den trilles 
inn på gruppen. 
Overflater sprites 2 g.pr dag. 
Elevene har egne kasser 
med utstyr/leker.  
Elevens hender sprites. 
Det blir ikke servert/laget 
mat på gruppene. 
Eleven har med egen 
mat.Hjelp i måltidet.  

Eventuelt redusert 
åpningstid dersom dette 
bestemmes sentralt.  
 
Eventuelt økt bruk av 
uteskole 

Fellestimer utgår   

Fysioterapi for enkeltelever 
opprettholdes dersom det 
er mulig. 

Egne retningslinjer for 
fysioterapeutene.  

 

Musikkterapi opprettholdes 
for enkeltelever dersom det 
er mulig. 

Elever fra samme gruppe 
samme dag. 

 

Organisering Smittevern Kommentar 

Klasse A og B i egne 
kohorter 
Er i egne klasserom, med 
fast personal. 

Håndvask når elevene 
kommer, etter utetid, og før 
mat.  

Eventuell redusert 
åpningstid som bestemmes 
sentralt. 
Bruke uteområdene når det 
er mulig. 

   



Klassene: 

 

 

  

8 

Organisering Smittevern Kommentar 

1-7. trinn Hver klasse en kohort. 
Elevene sitter en og en på 
pultene. Har egne blyanter 
osv., unngå bruk av felles 
utstyr hvis mulig 

Eventuelt økt bruk av 
uteskole? 

Friminutt Hver klasse har sitt eget 
område i skolegården.  

 

Bibliotek Stenges for utlån/ evt at 
bøker er i karantene minst 
en dag før videre lån. 
Elevene kan bestille bøker 
på chromebook. 

 

Musikkrom Stenges? 
Kan brukes av et trinn pr 
dag? evt av en klasse pr 
dag? 

 

Dramarom Blir forbeholdt elever på 
STOLT. Stenges for bruk av 
elever i klassene for å unngå 
å blande kohorter. 

 



Hvem gjør hva dersom en elev/ansatt får påvist 
smitte av covid 19? 
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Handling Hvem Kommentar 

Skolen får melding om 
smittet elev/ansatt 

Skolesjef ringer rektor/ 
Smittevern kontakter rektor 

 

Kontakt mellom skole og 
smittevern 

Rektor og ansvarlig på 
smittevern 

 

Få oversikt over 
nærkontakter 

Smittevern og rektor 
sammen med 
avdelingsleder får oversikt 
over hvem som er 
nærkontakter.  

 

Melde fra til nærkontakter 
om ikke å komme på 
skolen/jobb 

Rektor og avdelingsleder Dersom en klasse skal ha 
beskjed om ikke å komme 
på skolen, sendes SMS til 
foresatte. Melding på 
skolens hjemmeside og 
skolens facebookside. 
 
Ringe aktuelle 
lærere/ansatte som skal i 
karantene. 
 

Informasjon til alle foreldre 
om situasjonen 

Rektor sender SMS med 
informasjon om smitte på 
skolen.  

Følge opp informasjonen til 
alle.  
SMS og skolens 
hjemmeside/facebookside. 

Informasjon til foresatte til 
elever i karantene 

Rektor videreformidler mail 
om hvordan men forholder 
deg når man er satt i 
karantene. Denne 
informasjonen er utarbeidet 
av smittevernkontoret. 

Dersom en klasse er satt i 
karantene, må man 
informere foresatte i 
paralellklassen noe mer enn 
den generelle 
informasjonen de andre 
foresatte får.  

Informasjon til ansatte om 
hendelsen 

Rektor sender mail til alle 
ansatte med informasjon 
om at en ansatt/elev er 

Rektor samler 
administrasjonen for felles 
informasjon. Viktig at flere 
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smittet og hvem som er satt 
i karantene.  
Bruker SMS-tjeneste til de 
ansatte som har lagt seg inn 
i skolens SMS-varsling. 
Rektor skriver samme 
informasjon på feeden i 
classroom. 

kan svare på spørsmål fra 
foresatte og ansatte.  

Følge opp foresatte til elev 
som er smittet 

Rektor ringer foresatte  

Følge opp ansatte  i 
karantene 

Avdelingsleder ringer   

Hjemmeundervisning 
starter umiddelbart 

Kontaktlærer etablerer 
kontakt med elevene på 
meet. Kontaktlærer 
etablerer kontakt med de 
andre ansatte for å bli enige 
om oppfølgingen av 
undervisningen videre. 

 

Nærkontakter skal testes Rektor og avdelingsleder 
ringer inn 
personopplysninger til de 
aktuelle til testbestilling.  
Videre informasjon kommer 
direkte fra smittevern til 
foresatte til elevene. 

 

Ta imot henvendelser fra 
media 

Rektor svarer på 
henvendelser fra media 

NB! Viktig å huske 
personvern og konfidensiell 
informasjon. Journalister 
ønsker mest mulig detaljert 
info, det skal vi ikke gi.  

Informasjon til 
HMS-gruppen 

Rektor kaller inn til digitalt 
møte for å informere om 
situasjonen.  

Gruppen er en ressurs som 
kan bidra med det som 
trengs til sine områder. 

Følge opp informasjon til 
ansatte 

Avdelingsledere og rektor 
vurderer eventuelle sårbare 
ansatte som trenger ekstra 
oppfølging. Avdelingsleder 
følger opp.  

 

Følge opp elever i Kontaktlærer og  



 

BEREDSKAP  HVIS SENTRALE MYNDIGHETER 
IGJEN STENGER SKOLENE - 
OMSORGSTILBUD 

A: Beredskap høsten 2020  
 

Omsorgstilbud  
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karantene avdelingsleder avklarer 
hvordan oppfølgingen skal 
være.  

Følge opp elev/ansatt med 
smitte 

Rektor ringer hjem Må vurdere hvor ofte det er 
hensiktsmessig å ha 
kontakt. 

Identifisere sårbare elever i 
karantene som trenger 
ekstra oppfølging 

Kontaktlærer og 
spes.ped.lære har 
oppfølging.  

Eksterne kontakter som 
BVT, BUP, PPT kan være 
aktuelt å ha kontakt med. 

Informasjon til foresatte 
om situasjonen/videre 
smitte 

Rektor bruker SMS-skole for 
å informere om hvordan 
situasjonen er.  

Viktig å informere om 
testresultat fortløpende.  

Hva Hvordan 

Skolen har vurdert at alle elevene på STOLT 
vil ha behov for et omsorgstilbud. 

Det er kartlagt og meldt behov for å gi alle 
elever ved Madlamark skole STOLT et 
tilbud.  
Vi gir et tilbud med tilnærmet full 
oppmøtetid, der det ikke vil være endring i 
hente og bringe 
Tilbudet organiseres av Grete Seppola.  

På SFO vil vi gi et omsorgstilbud til elever 
med foresatte i samfunnskritiske jobber. 

Vi vil også gi et tilbud til sårbare elever. 
Disse elevene er identifisert hos 
avdelingsledere. 25 elever. 

Tilbudet for elever på 1.-4.trinn organiseres 
av Siw M Schjenken 
 
 
 
For elever på 5.-7.trinn organiseres tilbudet 
av Aslaug Hestnes og Olaug Larsen 



 
 

Risikoanalyse  
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Risikoområde A: Stor smittefare  

 B: Utrygge ansatte og slitasje over tid  

 C: Økt antall syke ansatte 

Mulige årsaker  Forebyggende tiltak  

A: Syke elever sendes i 
omsorgstilbudet Smittereduserende tiltak 

god håndhygiene 

reduksjon av ansamlinger av elever og ansatte 

temperaturmåler brukes før elevene kommer inn på 
skolen. 

Vurdere utvidelse av "alminnelige hygieneregler" slik 
de praktiseres i deler av helse og velferd: 

Skift av arbeidstøy kan vurderes: 

Ta med eget, sivilt tøy. Skifte når man kommer på 
jobb, og ta av seg tøyet man har brukt i arbeid når 
man forlater arbeidsplassen. Det er en fordel å bruke 
klær som tåler vask på 60 grader, og hver arbeidsdag 
ha med seg rene klær som ikke har vært brukt etter de 
sist ble vasket. 

 

A: Ansatte og elever overholder 
ikke sentrale og lokale smittevern 
regler 

Tydelige rutiner for alle ansatte som sjekkes at blir 
holdt 

B: Ansatte opplever usikkerhet og 
de samme ansatte går nesten alle 
vaktene 

Lengde på dagene for ansatte og elever reduseres  

B: Avlastningstilbudet til elevene 
er avviklet 

Gi elever med de største behovene et 
avlastningstilbud 



 

A: Helt åpen skole  
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C: Flere smittes av 
koronavirsuet/annens sykdom 

Det lages en  plan for bakvakter. Denne utarbeides 
ukentlig  og justeres daglig 

Risikoområde A: Stor smittefare (B: Øvrige tiltak tilpasset 
scenario A helt åpen og B delvis åpen skole) 

 B: Utrygge ansatte  

 C: Økt antall syke ansatte 

Mulige årsaker  Forebyggende tiltak  

A: Høy tetthet av elever og ansatte 
Smittereduserende tiltak 

god håndhygiene 

reduksjon av ansamlinger av elever og ansatte 

lengde på dagene for ansatte og elever reduseres  

temperaturmåler brukes før elevene kommer inn på 
skolen. (dersom det er mulig å skaffe utstyr) 

Det settes en maksgrense for hvor mange som kan 
bruke diverse spesialrom 

A: Elever kommer på skolen syke Foresatte må få beskjed om å holde elevene hjemme 
ved symptomer på luftveisinfeksjon.  

A: Antall elever og ansatte øker på 
et begrenset areal 

Ansatte kommer kun til sine undervisningstimer 
(avlaste arbeidsrom) 
Ansatte skal ikke spise eller drikke på arbeidsrom. 
Møterom brukes som ekstra arbeidsrom for å spre 
ansatte. 
alle møter på Meet eller Teams 
Klassene og trinn har ulike start/slutttidspunkt 
Friminutt på ulike tidsrom gjennom skoledagen 
(oppdateres)- egen vaktplan legges ved denne 
planen.  
 
Kroppsøving foregår ute ingen dusjing 
Mat og helse utgår 
Ingen svømming i perioden 

https://docs.google.com/document/d/1QB15SjxB5tLtrlBqzhkdj8jHWphbKOaZ/edit#_heading=h.2lwamvv
https://docs.google.com/document/d/1QB15SjxB5tLtrlBqzhkdj8jHWphbKOaZ/edit#heading=h.2lwamvv
https://docs.google.com/document/d/1QB15SjxB5tLtrlBqzhkdj8jHWphbKOaZ/edit#heading=h.2lwamvv
https://docs.google.com/document/d/1QB15SjxB5tLtrlBqzhkdj8jHWphbKOaZ/edit#heading=h.2lwamvv


 

B: Delvis åpen skole 
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A: Besøkende til skolen overholder 
ikke besøksforbudet 

Tydelig beskjed på dørene 
Strengeste konsekvens vakter ved dørene.  

B:  
Manglende opplæring av ansatte 

Manglende rutiner 

Ansatte i risikogruppen er usikre på 
om det er trygt å gå på jobb 

● Opplæring av ledelse og ansatte før skolen 
åpner av helsepersonell 

● rutiner og retningslinjer skisseres og følges 
opp av nærmeste leder 

● innkjøp av utstyr så som hansker, munnbind 
og antibac (dersom dette er mulig) 

● Vurdere digital opplæring av elevene via 
Meets for ansatte som er i risikogruppen.  

● Nærmeste leder inviterer til samtale tidlig for 
å kartlegge behov.  

C: Faglærere, kontaktlærere og 
miljøarbeidere smittes av 
koronaviruset /annen sykdom 
 

● Det utarbeides en vikarplan. 
● Avlastningstilbudet åpner for elevene som 

har dette tilbudet pr dd.  

Risikoområde A: Stor smittefare (B: Øvrige tiltak tilpasset 
scenario A helt åpen og B delvis åpen skole) 

 B: Sårbare elever følges ikke godt nok opp 
hjemme/på skolen 

 C: Utrygge ansatte  

 D: Økt antall syke ansatte  

 E: Uklare rutiner ved brann og andre hendelser 

Mulige årsaker  Forebyggende tiltak  

A: Ansatte og elever 
Smittereduserende tiltak 

god håndhygiene 

reduksjon av ansamlinger av elever og ansatte 

lengde på dagene for ansatte og elever reduseres  

Trinnene har ulike dager med undervisning  

https://docs.google.com/document/d/1QB15SjxB5tLtrlBqzhkdj8jHWphbKOaZ/edit#_heading=h.2lwamvv
https://docs.google.com/document/d/1QB15SjxB5tLtrlBqzhkdj8jHWphbKOaZ/edit#heading=h.2lwamvv
https://docs.google.com/document/d/1QB15SjxB5tLtrlBqzhkdj8jHWphbKOaZ/edit#heading=h.2lwamvv
https://docs.google.com/document/d/1QB15SjxB5tLtrlBqzhkdj8jHWphbKOaZ/edit#heading=h.2lwamvv
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temperaturmåler brukes før elevene kommer inn på 
skolen. (dersom dette er mulig/påkrevd) 

A: Elever kommer på skolen syke Foresatte må få beskjed om å holde elevene hjemme 
ved symptomer på luftveisinfeksjon.  

A: Besøkende til skolen overholder 
ikke besøksforbudet 

Tydelig beskjed på dørene 
Strengeste konsekvens vakter ved dørene.  

B: Særlig sårbare elever med et 
særskilt opplæringstilbud følges 
ikke opp  

Særlig sårbare elever med 
omsorgssvikt følges ikke opp 

Omsorgstilbudet tilbys med miljøarbeidere og lærere 
 
Plan for oppfølging av elevene fortsetter 
 
Eget tilbud om opplæring og oppfølging gis i 
samarbeid med andre instanser.  

C:  
Manglende opplæring av ansatte 

Manglende rutiner 

Ansatte i risikogruppen er usikre 
på om det er trygt å gå på jobb 

● Opplæring av ledelse og ansatte før skolen 
åpner av helsepersonell (sentrale føringer) 

● rutiner og retningslinjer skisseres og følges 
opp av nærmeste leder 

● innkjøp av utstyr så som hansker, munnbind 
og antibac (sentrale føringer) 

● Vurdere digital opplæring av elever for 
ansatte som er i risikogruppen.  

C: Faglærere, kontaktlærere og 
miljøarbeidere smittes av 
koronaviruset /annen sykdom 
 

● Det utarbeides en vikarplan med tanke på 
vikarer i fagene 

● Avlastningstilbudet åpner for elevene som har 
dette tilbudet pr dd.  

E: Brannrutinene ikke oppdaterte 
Utarbeidet nye brannrutiner for høsten 20 

Oppstillingsplass på grusbanen utenfor 
modulbygg, Huset og STOLT 5 

Oppstilling utenfor Pyramiden i Rappstien utenfor 
STOLT 1-4 



C: Stengt skole  
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Risikoområde A: Elevene blir vanskelige å motivere 

 B: Ansatte blir syke 10- 15 % 

 C: Rektor/ledelsen blir syke D: Ledelsen 
reduseres pga sykdom (gjelder både scenario A, 
B og C) 

Mulige årsaker  /hva? Forebyggende tiltak og aksjoner 

A: Elevene opplever en isolasjon og 
at det er utfordrende med digital 
undervisning  

Variert opplæring 
Sosiale digitale treff med kontaktlærer og  klassen 
Oppfølging av miljøarbeidere for å tettere 
oppfølging.  
Ansvar: avdelingsledere og miljøterapeuter. 

B: Ansatte er smittet  
og syke ordinært 
 

● Faglærer 1.-3.trinn er syk 
 
 
 
 

● Faglærer 4.-7.trinn er syk 
 
 
 
 
 

● Kontaktlærere på flere trinn 
er syke pga smitte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Særlig sårbare elever 
kommer ikke til 
undervisning.  

Forberede faglærer at de må overta undervisningen.  
  
Trinnet følger de samme planene, og en annen 
faglærer kan overta undervisningen for klassen det 
gjelder.  
Ansvar for oppfølging: avdelingsleder 1.-3.trinn 
 
Trinnene følger de samme planene og en annen lærer 
overtar undervisningen for trinnet/klassen det 
gjelder.  
Ansvar: avdelingsleder 4.-7.trinn 
 
 
Kontaktlærer ressursen vurderes på trinnet,  og 
faglærere overtar oppfølging av elever.  
Ansvar: avdelingsledere 
 
Planer, informasjon på trinn og team ligger på en 
felles disk. Der er det tilgang på det som en trenger 
for å gjennomføre opplæring og oppfølging av 
elever.  
 
 
Særlig sårbare elever følges opp og det registreres 
her hvordan og av hvem: 
Hvilke elever må vi tettere på og hvordan?  
Ansvar: rektor, avd. leder og miljøterapeut 

https://docs.google.com/document/d/1QB15SjxB5tLtrlBqzhkdj8jHWphbKOaZ/edit#_heading=h.qsh70q


 

D: Ledelsen reduseres pga sykdom (gjelder både scenario A, B og C) 
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B: Ansatte er smittet og syke 
STOLT 

 

B: Ansatte smittet og syke økt grad 
av intern omrokkering av ansatte 

Ansatte er informert om at de blir flyttet internt på 
skolen på tvers av grupper 
Ansvar: ledelsen 

C: Ledelsen er smittet og syke 
D: Ledelsen reduseres pga sykdom 
(gjelder både scenario A, B og C) 

Et viktig forebyggende tiltak er at ledelsen har 
hyppige møter og jobber tett sammen om 
oppgaveløsningen.  
Hvem går inn for hvem? 
Assisterende rektor overtar rektor sin rolle.  
Avdelingslederne går inn på hverandres trinn 
SFO-leder følger også opp  

  

C: Rektor er smittet og er syk. Kan 
ikke arbeide hjemmefra og må gi 
over ledelsen til assisterende rektor. 

For å trygge ledelsen som er igjen, er det inngått et 
samarbeid med andre STOLT skoler. Ass. rektor har 
dialog med rektor på en av disse skolene. Se pkt D.  

Risikoområde A: rektor blir syk  

 B: ledelsen reduseres mer enn 50 % og 100 
% 

Mulige årsaker  Forebyggende tiltak  

A: Smittet av corona eller annen sykdom Assisterende rektor og rektor arbeider tett før 
evt. sykdom.  

B: Flere i ledelsen blir smittet/eller annen 
sykdom kan bidra noe hjemmefra 

Samarbeide med ledelse fra andre skoler 
Avtalt med skoler med STOLT avd. rektor 
Madlavoll Camilla Hagevold 
Eiganes Colin Prichard-Davies 

B: Ledelsen er syk og kan ikke bidra med 
noe hjemmefra  

Rektor: Camilla Hagevoll og Colin 
Prichard-Davies, (evt. avdelingsledere 
omplasseres) 
SFO: Jeanette Ljostad 
STOLT: Gøril Johannessen og kontaktlærere 
1.-3.trinn:  Norunn Hagen 
4.-7.trinn: Hilde Mangersnes 
 

https://docs.google.com/document/d/1QB15SjxB5tLtrlBqzhkdj8jHWphbKOaZ/edit#_heading=h.1mrcu09
https://docs.google.com/document/d/1QB15SjxB5tLtrlBqzhkdj8jHWphbKOaZ/edit#heading=h.1mrcu09
https://docs.google.com/document/d/1QB15SjxB5tLtrlBqzhkdj8jHWphbKOaZ/edit#heading=h.1mrcu09
https://docs.google.com/document/d/1QB15SjxB5tLtrlBqzhkdj8jHWphbKOaZ/edit#heading=h.1mrcu09


 

● Kommunikasjon skole/hjem 

Skolens hjemmeside 

Skolens Facebookside 

FAU’s Facebookside 

Klassens og trinnets ukeplaner sendes også pr mail til foresatte uke for uke av kontaktlærer. 

● Kommunikasjon lærer/elev 

* Classroom 

* Mail 

* Hang outs/meet er digitale kommunikasjonsplattformer i Google. 

 
 
 

VEDLEGG  
 
 

Kontaktopplysninger ansatte Madlamark skole finnes på skolens 
hjemmesinde: 

https://www.minskole.no/madlamark/Underside/7547 

 

Identifisere og prioritere virksomhetens tjenestetilbud  
o Prioritet 1: Risiko (fare) for liv og helse, lovpålagt eller avgjørende for 

kommunens krisehåndtering 
o Prioritet 2: Stor ulempe for brukere, men representerer ikke fare for liv og helse 
o Prioritet 3: Mindre ulempe for brukere (aktivitet savnes i liten grad på kort sikt) 
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A - Tjenestetilbud  B – Aktivitet / oppgave C - Prioritet 

Ordinært tilbud Undervisning  2 

Spesialundervisning/spesial-
pedagogisk tilbud 

Undervisning STOLT 2 

Administrasjon og ledelse Koordinere og lede 2 

https://www.minskole.no/madlamark/Underside/7547
https://www.facebook.com/Madlamark/
https://www.facebook.com/search/top/?q=fau%20madlamark%20skole&epa=SEARCH_BOX
https://www.minskole.no/madlamark/Underside/7547


 

Bemanning av de viktigste aktiviteter / oppgaver 
a) I kolonne A, før opp aktiviteter / oppgaver som har prioritet 1/2 fra fase1.  
b) I kolonne B, fyll inn nåværende bemanning ansatt til aktiviteten / oppgaven  
c) I kolonne C, fyll inn skjønnsmessig minimumsbemanning til aktiviteten / oppgaven 

relativt til antall barn  
 
MERK! Stillinger som vurderes å være mer kritisk enn andre, eksempelvis pga. antall og / 
eller kvalifikasjoner, må vurderes mer spesifikt. 
 
 
 

 Ordinær undervisning kontinuitetsplan 

 

STOLT kontinuitetsplan 

SFO kontinuitetsplan 
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Omsorgstilbud daglig 9- 15 2 

   

Tjenestetilbud: Ordinær undervisning 

Prioritet 1 - Aktivitet/oppgave: Daglig opplæring 1.-7.trinn 

Leder / Ansvarlig Margrethe Hjardeng 

Stedfortredere:  Aslaug Hestnes/Olaug Larsen/Grete Seppola 

Tjenestetilbud: Undervisning STOLT 

Prioritet 1 - Aktivitet/oppgave: Opprettholde et minimum av undervisningen 

Leder / Ansvarlig Grete Seppola/Margrethe Hjardeng 

Stedfortredere:  Kontaktlærer på gruppene 
 

Tjenestetilbud: SFO 

Prioritet 1 - Aktivitet/oppgave: Tilsyn 

Leder / Ansvarlig Siw Merete F Schjenken 

Stedfortredere:  Jeanette Ljostad 

  



 

 

Brannvern kontinuitetsplan 

 

 

 

Fase 3: Utarbeid kontinuitetsplan 
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A – Aktivitet / oppgave 
Prioritet 1 

B - Nåværende 
bemanning 

C – Minimumsbemanning 
(årsverk/antall barn) 

Undervisning 40 inkl. 12 på SFO 11 
SFO-tilbud 12 3-4 
STOLT 58 25 

Beredskap Brannvern  

Prioritet 1 - Aktivitet/oppgave: Holde beredskapen på et minimumsnivå  

Leder / Ansvarlig Olaug Larsen 

Stedfortredere:  Hilde Mangersnes, Merete Skjæveland, Norunn Hagen 

Minimumsbemanning 
(Beskriv type, kvalifikasjoner, 
kompetanse eller lignende) 

Det må være en brannvernansvarlig på bygget med en 
assistent. Brannvernansvarlig må se til at bemanningen er 
på et akseptabelt minimumsnivå.  

Alternative bemanningsressurser 
(frigjorte fra andre deler av 
organisasjonen, pensjonister, frivillige 
org. ) 

nei 

Behov for opplæring Ja – flere må sette seg inn i brannvernplanen.  

Andre kritiske forhold  

Andre aktiviteter Storsamlinger 

Prioritet 1 - Aktivitet/oppgave: Samlinger for hele skolen 
Samlinger der foresatte og slektninger deltar  

Leder / Ansvarlig Margrethe Hjardeng/Aslaug Hestnes 

Stedfortredere:   

Minimumsbemanning 
(Beskriv type, kvalifikasjoner, kompetanse 
eller lignende) 
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Alternative bemanningsressurser 
(frigjorte fra andre deler av 
organisasjonen, pensjonister, frivillige org. 
) 

 

Behov for opplæring  

Andre kritiske forhold Store samlinger kan medføre større grad av smitte, da 
vi ikke har kontroll på hvem som kommer av eksterne.  


