
Hva gjør vi ved høyt sykefravær 
i forbindelse med covid-19? 
Korona-situasjonen gjør det vanskeligere å gjennomføre  'vanlige' skoledager. Akkurat nå 
er fraværet blant våre ansatte høyere enn normalt. I tillegg må ansatte være hjemme med 
egne syke barn, og vi må være klar for en ny influensaperiode.  

Ledelsen har i samarbeid med verneombud og tillitsvalgte utarbeidet en intern 
beredskapsplan for hvordan vi skal håndtere høyt fravær blant ansatte og elever. Elevene 
skal i minst mulig grad rammes av de ansattes fravær, og vi vil strekke oss langt for å ikke 
sende skoleklasser hjem. Ved omfattende fravær blant lærerne må vi først og fremst 
prioritere å ha de yngste elevene fra 1. til og med 4. trinn her på skolen.. 

Dersom trinn settes i karantene er vi forberedt på å ha hjemmeskole for elevene. Først og fremst 
gjennomføres hjemmeskole for elever på mellomtrinnet. Det samme gjelder dersom så mange 
lærere er borte at vi ikke kan tilby vanlig undervisning på skolen. Personell kan da bli omplassert 
for å trygge de yngste elevene. 

På SFO er det også sårbart, og vi kan komme i en posisjon der det ikke er nok ansatte til å drifte 
SFO-basene på en forsvarlig måte. Ved ekstra høyt fravær ved SFO kan en siste mulighet være 
å oppfordre foreldre på Transponder om å komme tidligere for å hente barna. Før det er aktuelt 
vil de SFO-ansatte kjøre alternativt opplegg med film el.l. For å kunne drifte et redusert SFO kan 
det bli aktuelt å avlyse morgen-SFO og redusere omfanget av leksetid.  

Koronasituasjonen er krevende å håndtere. Jeg håper på forståelse for at vi kan komme til 
gjennomføre noen av scenariene jeg har beskrevet. Vi tar smittevernsrådene fra myndigheter og 
kommune på alvor, selv om de utfordrer på mange vis. Jeg håper at vi sammen skal bidra til at 
det går bra til slutt! 

Vennlig hilsen rekTor. 

 


