
Svar på koronarelaterte problemstillinger i skoler og 
barnehager, 09.09.20 
 
Innledning 
Dette dokumentet kan brukes som et støtteverktøy når det er behov for å avklare 
koronarelaterte problemstillinger som hyppig forekommer i barnehager og skoler. 
I tillegg anbefales det å bruke smittevernveilederen til barnehage/skole og fhi.no sine 
sider om covid-19. Retningslinjene er gjeldende dags dato og inntil det kommer 
kommunale og/eller nasjonale endringer. 

 
Hvis sykdom oppstår i barnehagen eller på skolen/SFO  
Det er viktig at barn som får symptomer på luftveisinfeksjon, blir hentet så fort det lar 

seg gjøre. Syke barn bør om mulig ikke ta offentlig transport. Barnet må vente på å bli 

hentet i et eget rom sammen med en ansatt, eller ute der det ikke er andre barn. Ansatte 

må ta hensyn til barnets alder og omsorgsbehov, men der det er mulig, kan den ansatte 

holde 1-2 meters avstand. Hvis det ikke er mulig å holde avstand, og eleven er 

komfortabel med det, bør eleven ta på munnbind for å redusere smittespredning til 

andre. Alternativt kan den voksne ta på munnbind. Ved behov for toalett, skal dette ikke 

brukes av andre barn eller ansatte før det er rengjort. Den som passer barnet må vaske 

hender. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der barnet har oppholdt seg 

med vanlige rengjøringsmidler. 

Ansatte som blir syke mens de er i barnehage/skole/SFO må dra hjem så snart det er 
mulig. De barna den syke ansatte har ansvar for, må bli ivaretatt av andre ansatte/vikar 
eller sendes hjem. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport. Syke ansatte bør ta på 
munnbind for å redusere smittespredning hvis de ikke kan holde to meters avstand til 
andre. 

Eventuell testing vurderes etter gjeldende retningslinjer. Barnehagebarn, elever og 
ansatte som får bekreftet covid-19-sykdom skal følges opp av helsetjenesten for å få 
forsvarlig helsehjelp.  

Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp nærkontakter til covid-19-positive 
personer i henhold til gjeldende anbefalinger. Kommunehelsetjenesten skal varsle 
barnehagen/skolen dersom barnehagebarn/elever eller ansatte får bekreftet covid-19, 
og beslutte nødvendige tiltak.  

Barn eller ansatte med luftveissymptomer 
Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem/ holdes hjemme 
inntil tilstanden er avklart.  

Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i 
barnehagen eller på skolen. Unntaket er barn med rennende nese som eneste symptom, 
som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon. 
Disse barna behøver ikke å holdes hjemme eller testes. Ved usikkerhet angående den 
videre sykdomsutviklingen ved nyoppstått snue kan det være lurt å se an situasjonen 
hjemme, dette blir en vurderingssak for foreldrene. Hvis barnet får flere symptomer enn 



snue og/eller får redusert allmenntilstand skal det ikke være i barnehagen eller på 
skolen. 
 
Ansatte som har gjennomgått luftveisinfeksjon kan komme tilbake i barnehagen/på 
skolen når de har god allmenntilstand (det vil si at vedkommende føler seg frisk og er 
feberfri).  
Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftveisinfeksjon, kan også komme 
tilbake i barnehage/skole. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har restsymptomer som 
rennende nese (uansett farge på snørret) eller sporadisk hoste. Slike symptomer er 
vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon hos mindre barn.  
Dersom det er foretatt test for covid-19 skal denne være negativ før vedkommende 
kommer tilbake i barnehagen/på skolen. 
 

Testing 
Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes 
raskest mulig. Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre 
symptomer på covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, 
tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. 
Barn i barnehage- og barneskolealder med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan 
imidlertid se an symptomene hjemme et par dager før en eventuell test.  
Man kan kontakte fastlege for å bli satt opp til testing eller ringe koronatelefonen for 
testing på 51 91 40 30.  
 
En negativ koronatest fører ikke til at den syke kan komme tidligere tilbake i 
barnehagen/på skolen, retningslinjene om å være frisk/ ha god allmenntilstand skal 
fremdeles følges.  
 
Personer som ikke har blitt testet for covid-19, selv om det har vært anbefalt, kan også 
komme tilbake på skolen/i barnehagen når de er friske/har god allmenntilstand. Covid-
19 og andre infeksjoner er mest smittsomme ved symptomdebut og i dagene etter dette, 
hvorfor risikoen for smitte er lav dersom vedkommende holder seg hjemme til denne er 
frisk/har god allmenntilstand. 
 

Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19                                                  
Personer med påvist covid-19 skal være i isolasjon og kan ikke møte i barnehagen eller 
på skolen. Det er kommunehelsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon 
og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (fhi.no). Retningslinjer til forskriften 
som regulerer isolasjon, er gitt av Helsedirektoratet.  

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-
19, og vil varsle barnehagen/skolen dersom barn eller ansatte får bekreftet covid-19. 
Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak som for eksempel å 
definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene, og behovet 
for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak, er det 
kommunehelsetjenestens oppgave å gi pålegg om dette. 

Personer som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra 
helsetjenesten, kan møte i barnehagen/på skole/SFO som normalt.  
 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/


Barn eller ansatte i karantene 
Personer i karantene kan ikke møte i barnehagen eller på skolen. 
Kommunehelsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter 
råd gitt av Folkehelseinstituttet (fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer 
karantene er gitt av Helsedirektoratet.   
Fra 13.08.20 skal alle nærkontakter i karantene i 10 dager etter siste eksponering. Med 
nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet 
syk med covid-19, fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene (for 
asymptomatiske fra 48timer før prøvetaking) og til personen er avisolert.  

 
Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en 
person med bekreftet covid-19 
Dersom et hustandsmedlem er i isolasjon grunnet påvist covid-19 vil barnet eller den 
ansatte etter dagens retningslinjer defineres som nærkontakt og være i karantene. Ingen 
personer som selv er i karantene eller isolasjon kan møte i barnehagen eller på 
skole/SFO. Dersom det oppstår tvil om hvordan en skal følge opp et barn eller en ansatt 
med et smittet husstandsmedlem, kan ansvarlig leder ta kontakt med 
smittevernavdelingen, bedriftshelsetjenesten eller HR sin lederstøttetelefon avhengig av 
hva som er problemstillingen. 
 

Hvis en i husstanden til et barn eller en ansatt er syk eller i karantene  
Foresatte og andre personer som har luftveissymptomer eller er i karantene kan ikke 
møte i barnehage/på skole/SFO. 

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon som ikke er forårsaket av 
covid-19, skal barnet eller den ansatte møte i barnehagen/på skolen som normalt. For 
barn er dette avhengig av at bringe- og hentesituasjonen kan løses. Barnet eller den 
ansatte skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO/barnehage dersom vedkommende får 
symptomer på sykdom. Andre hygienetiltak som er skissert i smittevernveilederne vil 
redusere risiko for smittespredning. 

Barn og ansatte med hustandsmedlemmer i karantene kan møte i barnehage/på skolen 
som normalt dersom de selv ikke er i karantene. For barn er dette avhengig av at bringe- 
og hentesituasjonen kan løses.  
 

Uavklarte spørsmål? 

Bedriftshelsetjenesten:  
Er du leder eller ansatt og har spørsmål om arbeidshelse, tilrettelegging eller 
risikovurderinger knyttet til korona og smittevern, kan du ringe Bedriftshelsetjenesten 
på telefon 51 50 77 48 eller kontakte oss via elektronisk bestillingsskjema på intranett. 
Korona lederstøtte:  
Er du leder og har HR-relaterte spørsmål om korona, kan du ringe korona lederstøtte på 
telefon 51 91 40 28. Telefonen er bemannet mellom 08.30 og 11.30  
 

Med vennlig hilsen   

Smittevernkontoret og Bedriftshelsetjenesten i Stavanger kommune 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

