
Smeaheia skoles smitteverntiltak ved gjenåpning av skolen 
 

 

Hygienetiltak 

1. Hånd- og hostehygiene 
- Plakater som forklarer og viser god håndvask er hengt opp i alle klasserom og toalett.  

- Elever og lærere skal vaske hendene før de går til skolen, når de kommer til 

klasserommet, før og etter måltid, ved hosting/nysing, etter toalettbesøk og ellers ved 

synlig skitne hender. 

- Alle klasserom er utstyrt med ekstra såpe og tørkepapir. 

- Klasserom og toaletter er merket slik at hver kohort har fått tildelt sitt toalett. 

- Når ikke vanlig vask er mulig brukes våtservietter og antibac. 

- Første skoledag gjennomgås nye rutiner for smitteverntiltak nøye. 

 

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 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. 

- Barn skal være hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. 

- 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/SFO sendes i transponder. 

- Fravær føres som normalt. 

- Dersom et barn er sykt, 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 

risikogruppe, 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. 



Redusert kontakt mellom personer 

 

1. Bevisstgjøring og holdningsskapende 

arbeid 
- Plakater med påminnelsen “Husk å holde avstand” 

er hengt opp sentrale steder på skolen. 

- 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 (tilpasset alder/årstrinn). 

 

2. Inndeling i grupper 
- Elevene på hvert trinn deles inn i 3 eller 4 kohorter, avhengig av elevantall (se eget 

skriv) 

- Det er faste voksne som har ansvar for undervisning og tilsyn i hver kohort. 

- To samarbeidende kohorter kan være sammen ute, i friminutt og på tur. 

- Kohorter kan endres, fortrinnsvis etter en helg. 

- Kohortene i skolen videreføres i SFO, så fremt det er mulig. 

 

3. I undervisningen 
- Enkelte kohorter har et fast undervisningsrom og inngang/garderobe. 

- På flere trinn må flere kohorter dele samme undervisningsrom. I de tilfellene lages en 

rulleringsplan for inne-/uteskole. 

- To samarbeidende kohorter er inne, i to tilstøtende rom, eventuelt ute 

samtidig. 

- Ved deling av dagen inne/ute, må innegruppen ut kl. 10.30, for rengjøring, før 

ny gruppe starter kl. 11.15. 

- Kohortene stiller opp utenfor sin tilhørende garderobe, med en meters avstand 

mellom hver elev. 

- Lærerne henter elevene inn til undervisning og slipper elevene inn puljevis, slik at det 

ikke blir trengsel i garderobe og foran vask. 

- Elevene har faste plasser i klasserommet med god avstand mellom pultene. 

- Elevene skal ikke låne utstyr av hverandre. 

- Elevene skal ha alt utstyr de trenger på skolen og SFO med seg hjemmefra: 

- eget pennal med blyant, visk, blyantspisser og fargeblyanter 

- skolebøker 

- matpakke (to stk. for de som går på SFO) 

- drikkeflaske med vann 

- oppladet chromebook 



- Elevene skal ikke dele mat med hverandre eller drikke av hverandres flasker. 

- Elevene skal forflytte seg minst mulig rundt i klasserommet. 

- Mediatek og gymsal er stengt. Elevene har utegym. Svømming utgår. 

- Leksehjelp utgår. 

 

4. Friminutt og tur 
- Uteområdet er inndelt i soner, og friminutter fordelt slik at kun samarbeidende 

kohorter er i samme område samtidig 

- Lærerne har tilsyn med sine kohorter. 

- Elevene kan ikke ha med ball eller leker hjemmefra til skolen eller SFO. 

- Elevene kan bruke sykkel (på skoleveien) og sparkesykkel som vanlig, men de kan ikke 

lånes vekk til andre. 

- TL-aktiviteter utgår. 

- To og to kohorter kan gå på tur sammen. 

- Lærerne har med våtservietter og hånddesinfeksjonsmiddel på tur for å sikre god 

håndhygiene. 

 

5. Kontakt mellom skole og hjem 
- Lærerne er på skolen i undervisningstiden. 

- Etter undervisning har lærerne hjemmekontor. 

- Lærerne kan nås via transponder og/eller e-post. 

- Skolens kontor er betjent mellom kl. 07.30 og 15.00. Telefon 51338300 

- Utviklingssamtaler gjennomføres fortrinnsvis digitalt. 

- Foreldremøter og andre møter, gjennomføres på digitale plattformer. 

- Skolen informerer foreldrene via hjemmeside, transponder og classroom. 

 

6. SFO 
- SFO har åpent fra kl. 12.45 - 16.00. Foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner, eller barn 

med særskilt omsorgsbehov, som har behov utenom disse tidene, kan kontakte 

avdelingsleder SFO per mail. 

- Alle barn i SFO må ha med egen matpakke og drikkeflaske hver dag.  

- Barna deles inn i kohorter basert på skolens inndeling. 

- Hver kohort tildeles uteområde for lek, basert på skolens soner. 

- Alle skolens regler angående orden, utstyr og hygiene er gjeldende i SFO. 

 



Renhold 

1. Skjerpede rutiner 
- Elevene vasker egen pult daglig 

- Klasserommene vaskes daglig 

- Kontaktflater som kraner, håndtak, lysbrytere m.m. blir vasket tre ganger daglig 

- Læringsmateriell, leker og annet deles ikke mellom kohortene 

- Brukte leker og spill rengjøres daglig 

- Leker tas ikke med hjemmefra og klassebamser settes i karantene 

 

2. Tilgang på rengjørings- og desinfeksjonsutstyr 
- Hvert klasserom har en flaske antibac, en pakke våtservietter og en sprayflaske med 

vaskemiddel på hvert klasserom. 

- Antibac og våtservietter blir med på tur. 

- Renhold har hovedansvar for å etterfylle såpe og tørkepapir. Lærerne hjelper til med 

etterfylling ved behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sjekkliste for de ansatte før oppstart: 

Undervisningspersonalet 

 

Tiltak Utført 

Del elevene inn i kohorter. Gi oversikt til ledelsen og SFO om gruppedeling slik at 
SFO-lister kan opprettes. 

 

Informer foreldrene om gruppedeling, oppmøtested og tidspunkt på Transponder.   

Sett deg inn i smitteverntiltakene som du finner i den nasjonale veilederen:  
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-
om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 

Gjør klar klasserommet med avstand mellom pultene.   

Rydd og gjør klar garderoben du skal bruke. Klær/utstyr som ligger igjen i 
garderoben etter lockdown samles i søppelsekk og leveres aktuell lærer. Eventuell 
midlertidig merking med gule post-it lapper. 

 

Vask og gjør klar leker og spill som skal brukes (se veilederen). Ting som ikke kan 
vaskes må pakkes vekk. 

 

Lag plan for håndvaskrutiner for elevene. Her finner du plakat hvis du ønsker å 
henge opp flere steder: Beredskap og krisehåndtering 

 

Tenk over/lag en plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei inn og 
ut. 

 

Tenk over/gjør klar oppgaver elevene kan gjøre mens de venter på at alle skal bli 
ferdige med håndvask. 

 

Sett klassebamsen i karantene.  

1.økt, første dag bør ha fokus på hvor kjekt det er å se elevene igjen, samt 
gjennomgang av nye rutiner. Bl.a. har hver kohort fått tildelt sitt eget toalett (har 
blitt merket). Dette må elevene gjøres kjent med. 

 

For dere med nytt klasserom: Finne egnet sted til å oppbevare bøker og utstyr. F.eks 
kan elevene ha med en pose hvor de legger bøkene 

 

Planlegg for vask av brukte leker/spill på slutten av hver dag (vask med klut/papir 
vann og såpe, sprit eller oppvaskmaskin). 

 

Hent diverse smittevernsutstyr hos administrasjonskonsulent.  

 

 

 

 

 

 

SFO; side 2 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell/hygieneplakat-smitte.pdf/_/attachment/inline/4f214def-51cb-45a9-9375-d50309edc0ae:fb5ccf10f537c73dfbfd14eab0dbbd1af4c43dd8/hygieneplakat-smitte.pdf


Personalet i SFO 

 

Tiltak Utført 

Sett deg inn i smitteverntiltakene som du finner i den nasjonale veilederen:  
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-
om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 

Bli med i “klasserommet” “Smeaheia - Korona”. Her finner du viktig felles 
informasjon.  

 

Vask og gjør klar leker og spill som skal brukes (se veilederen). Ting som ikke kan 
vaskes må pakkes vekk. 

 

Lag plan for håndvaskrutiner for barna (håndvask før og etter spising, etter utelek 
osv.)  

 

Tenk over/lag en plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei inn og 
ut. 

 

Tenk over/gjør klar aktiviteter barna kan gjøre mens de venter på at alle skal bli 
ferdige med håndvask. 

 

Gjør deg kjent med hjemsendings- og hentetider for gruppen du skal ha ansvar for.  

Planlegg for vask av felles utstyr/leker på slutten av hver dag (vask med klut/papir 
vann og såpe, sprit eller oppvaskmaskin). 

 

Tenk igjennom lek og aktivitet som kan gjennomføres ute og inne samtidig som en 
ivaretar smitteverntiltakene (se feks. SFOnett.no for tips). 

 

Første samling mandag 27.04. bør ha fokus på hvor kjekt det er å se barna igjen, 
samt gjennomgang av nye rutiner. Bl.a. har hver kohort fått tildelt sitt eget toalett 
(har blitt merket). Dette er barna informert om av lærerne, men må repeteres i 
SFO-tid.  

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#god-hand--og-hostehygiene
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#god-hand--og-hostehygiene
https://www.sfonett.no/

