
Rutiner for ansatte og elever ved Gjesdal ungdomsskole - gult nivå 
Rutiner i forhold til sykdom og sykdomssymptomer 

Kom på skolen når du er frisk. 
 
Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller kjenner deg syk skal du holde deg hjemme. Dersom du har testet deg og fått negativt svar, kan du likevel komme på skolen selv om har svake 
symptomer. 
 
Har noen i husstanden din symptomer uten å ha fått bekreftet smittet med Covid-19, skal ansatte og elever komme til skolen som vanlig. Utvikler en symptomer i løpet av dagen skal den ansatte 
eller eleven gå hjem. 
 
Får en ansatt eller elev påvist smitte av Covid-19 skal denne i isolasjon. 
 
Har en i husstanden eller en du har hatt nærkontakt med fått påvist smitte av Covid-19, skal du i karantene. 
 
Har en person kjent pollenallergi og har tydelige symptomer på dette kan denne personen komme på skolen som vanlig. 

Rutiner for hygiene 

Alle vasker hendene i lunkent såpevann eller bruker antibac før oppstart av timene. Dette gjentas og før en starter med å spise lunsj. Lærer/miljøpersonalet tørker over bordene og stolryggene i 
klasserommene før matpausen. Lærer/miljøpersonal tørker og av håndtak, lysbryter, fjernkontroll eller annet utstyr som har vært i bruk etter endt økt. 
 
Elevene bruker de toalettene som lærer anviser til sin klasse. 
 
Må du hoste- host i et papir som kastet etterpå eller i albuekroken. 

Hold avstand og redusert kontakthyppigheten 

Ansatte: 
Gjør ditt beste for å holde en meter avstand til hverandre på arbeidsplassen. 
 
Ansatte er tilstede på fellestid. Også her tilstreberen å holde god avstand til hverandre. 
 
Oppretthold god hånd- og hostehygiene, tørk av bord en har brukt og som står i fellesområdene våre. 
 
Ikke sitt på seter som er merket med plakater i sofaene på personalrommet. 
 
Brukte kopper og tallerkener skal settes i oppvaskmaskinen, ikke på kjøkkenbenken. 
 
 
Elever: 
I klasseromma sitter elevene, så langt råd er, en og en. Elevene sitter alltid på sin faste plass, også når de spiser. 
 
Minn elevene på god hånd- og hostehygiene. 
 
Ordenselevene har et spesielt viktig ansvar nå med å tømme søppel og holde orden i klasseromma. 
 
Skal klassen ut på tur må en voksen ha med seg håndsprit som elever og voksne bruker ved behov. 
 
 



 

Friminutt 

Oppfordre elevene til å holde 1 meters avstand til hverandre - også i friminuttene. 
 
Alle elever kan bruke skolens uteområdet i friminuttene. Hvert trinn får også tildelt et område innendørs hvor de kan oppholde seg i friminuttene. Det er lærer og miljøpersonalet sitt ansvar å passe 
på at elevene alltid vet hvilket område deres trinn har fått tildelt. 
 
Elevene har fått informasjon om hvilken inngang deres klasse skal bruke. Klasseromma skal være åpne om morgenen slik at en unngår oppsamling og trengsel i gangene. Lærer og 
miljøpersonalet skal være tidlig på plass når det ringer inn til timene slik at en unngår trengsel inn etter friminuttene. 
 

Organisering av undervisning i andre rom enn eget klasserom 

Språk og valgfag: 
Her vil det være elever fra flere klasser. Tilstreb å dele klassene i språkgrupper som reduserer hvor mange klasser det er representert. 
Hver klasse kohort får et eget, fast område i klasserommet. (A klasse elever i et hjørne, B klasse elever i et annet osv.) 
 
Mat og helse: 
Plasser elevene ved bordene slik at de klarer å holde best mulig avstand. Det kan lages mat jmf. retningslinjene for kantiner og serveringssteder. Se og egne retningslinjer som er utarbeidet av 
faggruppen. 
 
Musikk og Kunst og håndverk: 
Plasser elevene slik at de kan holde best mulig avstand til hverandre mens de jobber. Tørk av utstyr og flater etter bruk. Følg ellers hygienetiltakene som i vanlige klasserom. 
 
Kroppsøving og svømming: 
Undervisning i svømmehall og gymsal (Ålgårdhallen), foregår som normalt med egne smitteverntiltak. 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1kl9RxlXsyCp0bXN0mQX1klI_L-L3MIEotc3x8RYLlac/edit?usp=sharing

