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Nannestad ungdomsskole - Gul sone høst 2020 
Overordnede retningslinjer oppstart høst 2020 (utdrag) 
Skolene i Norge starter opp på gult nivå. Dette betyr i praksis at hele skoleklasser kan være samlet og at alle 
elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. På gult nivå kan hele skoleklasser regnes 
som en kohort. Skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom 
ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra 
opplæringsloven. På gult nivå skal elever få et fulltidstilbud på skolen. Elever som er avhengig av skoleskyss, 
må derfor få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen. I praksis betyr dette at retten til 
skoleskyss skal gå foran andre krav i veileder for smittevern i kollektivtransport. Elever kan sitte/stå 
sammen på kollektivtransport, men bør i størst mulig grad holde avstand til andre reisende. 
  
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge: 
1. Syke personer skal ikke være i på skolen 
2. God hygiene 
3. Redusert kontakt mellom personer 
  
Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde 
avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i 
ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom 
mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. 
  
Når skal elever og ansatte møte på skolen? 
Elever og ansatte skal komme på skolen: 

- Når de ikke har symptomer på sykdom. 
- Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake når de er 

symptomfrie. 
- Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven 

og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får 
symptomer (se under). 

- Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, 
rennende/kløende øyne) kan møte på skolen. 

  
Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen? 
Det er viktig at elever, foresatte og ansatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at elever med 
symptomer ikke skal møte på skolen. 
Elever og ansatte med luftveissymptomer: 

- Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. 
De skal holde seg hjemme til de er symptomfrie. 

- Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19: 
- Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor 

lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet 
  
Spesielle behov: 

- Elever som er i risikogrupper, eller som har nær familie i risikogrupper, skal få tilbud om opplæring 
hjemme selv om skolen eller trinnet ellers er åpent. 

- Hvis en elev må være borte fra skolen på grunn av smitte av covid-19, karantene eller isolering, 
gjelder de ordinære reglene om opplæring ved sykefravær. Hvis eleven har langvarig fravær,har 
skoleeier har plikt til å gi opplæring for eksempel hjemme hos eleven. 
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Tiltak gult nivå Nannestad ungdomsskole 

Transport og skoleskyss - Skoleskyss går som normalt, men vi oppfordrer de som kan til å 
sykle eller bli kjørt til og fra skolen. Levering/henting skjer 
fortrinnsvis på skråvegen mellom skolen og Nannestad torg. Unngå 
å kjøre inn på skolens parkering. 

- Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre. 
Elever kan sitte eller stå sammen på bussen, men bør holde avstand 
til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad. 

- Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet 
transportmiddel. Det er forsterket inspeskjon på bussholdeplassen 
for å hjelpe med dette. 

  

Fysisk kontakt - Håndhilsning og klemming bør unngås. 
- Elevers behov for omsorg må ivaretas.  
- Vask hender etter fysisk kontakt. 

Gjennomføring av timer, 
tetthet i grupper 

- Oppmøte til timer skjer ute i henhold til soneplan. Inn og utgang 
skal kun skje etter beskjed fra lærer.  

- Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i 
garderober og på toaletter. 

- Elevene er med sine vanlige klasser/grupper.  
- Elevene sitter en og en i klasserommet og har faste plasser. Utover 

dette er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i 
klasserommet. 

- Vi unngår blanding av elever på tvers av grupper der det er mulig. 
Ved gjennomføring av språkfag, valgfag, og andre fag der elevene 
blandes, grupperes elevene i klasserommet ut fra klassetilhørighet 
og med faste plasser. De største gruppene bruker kantina i disse 
timene. 

- Ansatte går til klassegruppene for gjennomføring av undervisning. 
- Ved bytte av klasserom, bør elevene vaske eller desinfisere 

hendene. Desinfeksjon/vask av hendene bør uansett gjennomføres 
på vei inn i første time, før/etter måltider, etter storefri etter 
hosting/nysing og ved toalettbesøk. 

- Alle elever må ha med seg pc til og fra skolen. Elevskap kan 
benyttes. Lærer/ukeplan avgjør hva som må være med hjem utover 
pc. 

Uteområde/friminutt - Elever skal være ute før skolen, og i friminutt. 
- Uteområdet deles i 3 soner, 8.- , 9.- og 10.trinnssone. Se 

soneinndeling. 
- De korte friminuttene går som vanlig, men i tildelt sone. Der det er 

mulig oppfordres lærerne til å gjennomføre pausen i løpet av timen 
slik at ikke alle er ute samtidig. Husk avstand: regelen er at grupper 
kan passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 
minutter). 

- Storefri er delt i to puljer slik at ikke alle er ute samtidig. 
- Alle friminutt gjennomføres med voksne tilstede som hjelper å 

holde avstand.  
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Begrensning av deling av mat 
og gjenstander 

- Kantina stenges for salg. Elevene må ha med matpakke og sitte på 
hver sin plass når de spiser. De skal ikke dele mat og drikke. Vi 
jobber med en bestillingsløsning for kantina. 

- Elever spiser i klasserommene hvor lærer sitter sammen med dem 
de 20 første minuttene.  

- Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy og 
lignende. 

- Læringsmateriell og lignende bør ikke deles mellom grupper før de 
er rengjort. 

Renhold-hygiene Tilrettelegging: 
- Tørkepapir tilgjengelig for hosting/nysing. 
- Vask og/eller desinfeksjonssprit tilgjengelig i klasserommene. 
- Dørhåndtak vaskes med såpe/desinfeksjonssprit to ganger daglig. 
- Plakat "vaner som forebygger smitte" henges opp på strategiske 

steder. 
Daglig oppfølging: 

- Elevene vasker over egen pult, fortrinnsvis før mat. Renhold tørker 
over pult og stol før skolestart. 

- Siste time et rom er i bruk: gulv feies over og søppelposer knytes 
igjen og settes ved miljøstasjon.  

- Ved bytte av grupper som er i et rom i løpet av dagen, skal stol og 
pultplate tørkes av med såpevann (sprayflaske) og klut. Dette 
gjelder også dersom fellesområder brukes. 

- Spesialrom/fag kan ha egne tilleggsrutiner. 
- Toaletter og servanter vaskes daglig. 
- Berøringspunkter tørkes av to ganger daglig. 
- Gulvvask klasserom/grupperom annenhver dag. 
- Gulvvask spesialrom hver dag. 

 


