
Det overordnede målet ved gult nivå, er at barn og ansatte har et 

begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse. 

SYKDOM 

A. Ingen syke skal møte på skole/SFO 

B. Ansatte og elever over 10 år skal 

være symptomfrie før de kommer 

tilbake på skolen- selv ved negativ 

koronatest. 

C. Elever under 10 år kan komme 

tilbake etter gjennomgått 

luftveisinfeksjon (ikke korona) 

med restsymptomer, så lenge 

almenntilstanden er god. 

D. Ansatte i risikogrupper gjør egne 

avtaler med ledelsen. 

HYGIENE 

Ingen syke skal møte på 

skole/SFO. 

Ekstra god håndhygiene 

ved overganger. 

Begrense deling av mat og gjenstander 

• Barna skal ikke dele mat og drikke. 

• Det serveres ikke mat på SFO. 

• Barna spiser i sine kohorter både på skole og SFO. 

• Deling av materiell mellom kohorter begrenses (for eksempel 

tegneblyant, viskelær, nettbrett o.l.). 

• Leker på SFO bør ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort. 

• Leker tas ikke med hjemmefra. 

• ALLE besøkende registrerer seg via QR-kode 

Organisering av kohorter: 

• To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av skolehverdagen 

(fortrinnsvis ute). 

• Kohorter kan passere hverandre og være kortvarig i samme rom( inntil 15 min). 

• Kohorter som ikke samarbeide kan oppholde seg i samme rom, såfremt det kan være 

minimum 2 meters avstand mellom kohortene over lengre tid. 

• Kohortene (som ikke samarbeider) har ulike områder å leke i ute. Disse kan bruke 

uteområder etter hverandre, og det er ikke nødvendig å rengjøre områder før bytte. 

GULT NIVÅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesielt for ansatte: 

Holde avstand (minst en meter) til kolleger. VIKTIG!! 

Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom. 

Vikarer oppdateres på skolens koronaregler. 

Ansatte er delt inn i 3 Kohorter som opererer innfor gjeldende regler. 

 

 

 

 

 

AVSTAND 

A. Unngå fysisk kontakt mellom ansatte 

(håndhilsning og klemming). 

B. Hele klasser regnes som en kohort. 

C. Unngå trengsel og store samlinger. 

D. Dele inn uteområder for å holde 

avstand mellom kohorter. 

E. De ansatte oppfordres til å begrense 

bruk av offentlig transport i størst 

mulig grad. 

F. Foresatte følger ikke elevene inn i 

skolebygningen. De må holde en 

meters avstand til ansatte og andre 

foresatte. 

G. Det oppfordres til økt bruk av 

uteskole når det er mulig. 

 


