
 
 
VÅRE SMITTEVERNTILTAK 
Lokale retningslinjer for smittevern på Bogafjell skole og SFO - GULT NIVÅ 
 
 

 
 
Hygienetiltak 

1. God hoste- og håndhygiene 
● Rutiner for hoste- og håndhygiene gjennomgås blant elever og ansatte.  
● Det henger plakater i alle klasserom og på toaletter. 
● Elever og lærere vasker hendene grundig: 

○ Når vi kommer til skolen og SFO. 
○ Etter hosting eller nysing. 
○ Når vi har skitne hender. 
○ Før vi spiser. 
○ Etter toalettbesøk. 
○ Etter friminutt og når vi kommer tilbake fra tur. 

● Vi har en mildere såpe og fuktighetskrem for de som trenger det. 
 

2. Friske barn og voksne skal være på skolen og SFO 
● Friske og symptomfrie barn og voksne kan gå på skole/SFO og jobb som vanlig. 
● Elever og ansatte med milde luftveissymptomer (halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine, 

muskelsmerter) og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen eller SFO. 
● Elever som blir syke/får symptomer på sykdom i løpet av skoledagen blir sendt hjem så  

raskt det lar seg gjøre. 
● Foresatte med luftveissymptomer, eller som er i karantene/isolasjon, kan ikke følge og  

hente barn på skole/SFO. 
● Ved mistanke om smitte bruker vi munnbind dersom det av omsorgsmessige grunner ikke er 

mulig å holde anbefalt avstand. 
● Melding om sykdom og fravær på skolen sendes i transponder, melding om fravær på SFO 

sendes til basetelefon. 
● Fravær føres som normalt. 
● Dersom et barn er i karantene eller isolasjon, skal skolen forsøke å legge til rette for 

hjemmeskole. 
● Dersom et barn må være hjemme fordi barnet selv eller et husstandsmedlem er i 

risikogruppa, skal skolen forsøke å legge til rette for hjemmeskole. 
● Dersom foreldre velger å holde et barn hjemme, må de selv ivareta opplæringsplikten og 

drive hjemmeundervisning. 
● Dersom eleven eller noen i husstanden er bekreftet smittet av covid-19, skal de følge  

rådene som er gitt fra helsemyndighetene.  
● Følg oppdaterte råd fra helsemyndighetene for evt. testing for covid-19. 
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Redusert kontakt mellom personer 

1. Bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid 
● Plakater med mottoet “Hold sammen - hold avstand” sentrale steder på skolen og på 

uteområdet for å minne elevene på å holde avstand. 
● Elever og lærere får opplæring i smittevern.  

○ Lærerne leser og gjør seg kjent med UDIRs veileder for barnetrinnet og skolens 
lokale retningslinjer. 

○ Elevene får opplæring i håndvaskrutiner og gjøres kjent med skolens lokale 
retningslinjer for smittevern (tilpasset alder/årstrinn). 
 

2. Inndeling i grupper 
● En klasse regnes i utgangspunktet som en kohort. 
● Faste voksne har ansvar for hver kohort, men ansatte kan veksle mellom kohorter. 
● To kohorter kan samarbeide, fortrinnsvis utendørs, i friminutt og på tur. 
● Kohorter kan endres etter en helg.  
● Kohortene i skolen videreføres i SFO så fremt det er mulig. 

 
3.  I undervisningen 

● Hver kohort har sitt faste klasserom og inngang/garderobe. 
● Ved bruk av grupperom e.l. skal pulter vaskes etter bruk. 
● Hver kohort stiller opp på merkede plasser ute. 
● Elevene går inn noen om gangen for å unngå trengsel i garderoben. 
● Lærerne skal vise omsorg og trøste når det trengs. 
● Vi unngår unødvendig fysisk kontakt - vi håndhilser ikke og holder ikke hender. 
● Elevene har faste plasser i klasserommet. 
● Elevene skal i minst mulig grad låne utstyr av hverandre eller av skolen. 
● Elevene skal ikke dele mat med hverandre eller drikke av hverandres flasker. 
● Det kan merkes opp på gulvet hvor elever skal vente på tur for å holde ønsket avstand. 
● Bruk av skolebiblioteket begrenses, men elever kan låne bøker under oppsyn av lærer.  
● Elevene har utegym. De skifter ikke til gymtøy og bruker ikke garderober/ dusjer.  
● Praktisk undervisning i mat- og helse på 6. trinn kan gjennomføres. Viktig med god 

håndhygiene og renhold. 
● En elev fra hver kohort henter melk.  
● Leksehjelp utgår. 
● Alle klassebamser må i karantene. 

 
4. Friminutt, tur og skolevei 

● Friminutt: 
○ Timeplanen blir gjort om og friminuttene forskyves, slik at ikke alle er ute samtidig. 
○ Skolegården deles inn i soner - hvert trinn har sitt eget uteområde. 
○ En til to kohorter fra hvert trinn har friminutt om gangen. 
○ Vaktholdet i friminuttet styrkes og lærerne har tilsyn med sine kohorter. 
○ Elevene kan bruke lekeapparater i skolegården. 
○ Ballspill er tillatt innad i kohorten.  
○ Elevene kan ikke ha med ball eller leker hjemmefra til skolen eller på SFO. 
○ Elevene kan bruke sykkel og sparkesykkel som vanlig, men de kan ikke lånes vekk til 

andre. 
○ TL- aktiviteter utgår. 
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● Tur og uteskole: 

○ Det oppfordres til å legge deler av undervisningen ute. 
○ To kohorter kan gå på tur sammen 
○ Lærerne har med våtservietter og hånddesinfeksjonsmiddel på tur for å sikre god 

håndhygiene. 
● På skoleveien: 

○ Vi kan ta følge, men vi unngår fysisk kontakt. 
○ Vi kommer til skolen når skolen begynner for å unngå trengsel i skolegården. 
○ Vi leker ikke i skolegården før skolestart, men stiller opp på oppstillingsplassen. 
○ Vi går rett hjem etter skolen. 
○ Skoleskyssordningen for de som har lang skolevei utgår i denne perioden. Foreldre 

får kjøregodtgjørelse.  
 

5. Besøk på skolen 
● Alle som ønsker å komme innom skolen skal avtale et møte på forhånd. 
● Alle besøkende skal bruke hovedinngangen, registrere seg og deretter melde seg i 

administrasjonen. 
● Foresatte som følger barna til skolen, skal så langt det lar seg gjøre, ikke komme inn i selve 

skolegården. 
● Foresatte som av ulike grunner må følge barnet inn i skolegården, må være nøye med å 

overholde en- metersregelen. 
  

6. Kontakt mellom skole og hjem 
● Lærerne er på skolen i undervisningstiden. 
● Før og etter undervisning kan lærerne enkelte dager ha hjemmekontor. 
● Lærerne kan nås via transponder og/eller e-post. 
● Skolens kontor er betjent mellom 08.00 og 15.00. Telefon: 51338700.  
● Utviklingssamtaler kan gjennomføres digitalt eller fysisk på skolen.  
● Foreldremøter gjennomføres klassevis og med kun en representant fra hver elev.  
● Andre møter, f.eks. i FAU og elevråd, gjennomføres på digitale plattformer.  
● Skolen informerer foreldrene via hjemmeside, classroom og transponder. 
● Ukeplaner og annen informasjon gis digitalt. 

 
 

7. SFO 
● SFO har åpent fra kl. 07.30 - 08.05 og etter skoleslutt frem til 16.30.  
● Alle barn i SFO må ha med egen matpakke og drikkeflaske hver dag. Det vil ikke bli servert 

mat på SFO i denne perioden. Det vil ikke bli fakturert matpenger så lenge det ikke serveres 
mat. 

● Barna deles inn i kohorter trinnvis. 
● Hver kohort tildeles uteområde for lek, basert på skolens soner. 
● Alle skolens regler angående orden, utstyr og hygiene er gjeldende i SFO. 
● Barn på natur-SFO overføres midlertidig til de andre basene etter trinn. 
● Henting bør foregå i skolegården. Listeansvarlig for SFO bærer oransje vest. 
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Renhold 

1. Skjerpede rutiner 
● Toaletter og vaskeservanter rengjøres minimum daglig. 
● Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som 

ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig. 
 

2. Tilgang på såpe og hånddesinfeksjonsmiddel  
● Det er to såpedispensere i hvert rom. 
● Det er en egen flaske antibac til hver kohort. 
● Hver kohort får en sprayflaske og vaskemiddel til rengjøring av pulter mm. 
● Det er våtservietter og antibac i grupperom og rom uten tilgang på vask.  
● Antibac og våtservietter skal være med på tur. 
● Renhold har hovedansvar for å etterfylle såpe og tørkepapir. Lærerne hjelper til med 

etterfylling ved behov (nøkler i administrasjonen). 
 

3. Ryddige klasserom og rene pulter 
● Vi holder klasserom og garderober ryddige, slik at overflater og gulv kan vaskes. 
● Elevene vasker sin egen pult med såpe og vann før de går hjem eller på SFO. 

 
 
 

 

Hold sammen, 
hold avstand! 
Det gjør vi på Bogafjell skole 

 

 
 
Denne planen er utarbeidet på bakgrunn av UDIRs Veileder om smittevern for barneskolen 
Det første utkastet av planen (retningslinjene for oppstart av 1. - 4. trinn) er gjennomgått og drøftet med: 

1. Ansatte på skolen og SFO (På personalmøte 23.04.20) 
2. Foresatte (På elev- og foreldremøter 23.04.20 og 08.05.20) 
3. Elevrådsleder (I samtale med kontaktlærer 23.04.20) 
4. Fagforeningene (Retningslinjer sendt ut på høring 22.04.20) 
5. FAU, SU (Retningslinjer sendt ut på høring 22.04.20) 
6. Elever på 1.-4. trinn (På elev- og foreldremøter 23.04.20/08.05.20 og på skolen 27.04.20/11.05.20/02.06.20) 
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https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

