
 

Korona-informasjon til foreldre og foresatte 

ved skolestart 

Nivåinndeling av smitteverntiltak 

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som 

viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. 

Grønt nivå kjennetegnes ved av skolehverdagen kan organiseres som normalt.  

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 rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. skolene må vurdere 

ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre. 

 

Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Når vi nå 

starter opp undervisningen igjen mandag 17. august har vi beredskap på gult nivå. Hvis det 

blir endringer i smittevernstiltakene, vil skolene varsle foresatte på de plattformene som 

skolene benytter – for eksempel VISMA, og her benyttes ofte SMS med henvisning til e-post 

som er sendt. 

 

Det er trygt for barn å gå på skolen: Tynset kommune og regionen for øvrig har pr i dag 

kontroll på smittesituasjonen rundt covid-19.  Hovedstrategien for å beholde kontrollen er å få 

testet alle som kan være smittet av koronavirus og å følge de generelle smittevernreglene som 

vi kan veldig godt, men også fortsatt må huske på å følge videre.  

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. I perioden fremover vil 

vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av: 

• Ingen skal møte på skolen hvis de er syke. 

• Vask hender før dere kommer på skolen. 

• God håndhygiene og renhold er viktig på skolen. 

• Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme 

seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at 

elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre 

reisende. 

• Elevene organiseres i sine vanlige klasser, men kontakten med andre klasser er 

begrenset. 

• Skolene har styrket renhold 

• Skolene informerer nærmere om organisering av svømming og kroppsøving 



Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever 

uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå. Har du spørsmål utover dette – ta 

kontakt med din skole 

 


