
Pressemelding 8.april  

Vi legger planer for en kontrollert og trygg oppstart av barnehage og barneskole(1-4.kl.) over påske, mens vi 

alle fortsetter den viktige dugnaden  

Det er nå snart en måned siden Coronaviruset for alvor satte en stopper for våre daglige rutiner, våre mål og 

våre drømmer. Kort oppsummert; ei merkelig tid som vil vedvare i enda flere måneder. 

Heldigvis synes det som om de strenge tiltakene Norge iverksatte relativt tidlig, har hatt effekt. Det synes 

som at de landene som ikke tok dette på alvor i tidlig fase, har betydelig større utfordringer enn oss. Men 

det betyr ikke at faren er over hos oss, eller at vi kan gå tilbake til normalen selv om regjeringen i går meldte 

fra om at barnehager skal gjenåpne fra 20. april, og 1-4 klasse skal starte på skolen igjen fra den 27. april.  

Undervisningsdirektoratet og Helsedirektoratet jobber nå med en veileder som skal inneholde konkrete råd 

og føringer om hvordan denne oppstarten skal foregå. Skal alle barna være på skolen/i barnehagen 

samtidig? Hvordan forholde oss til kravene om avstand, og sikre godt smittevern ved oppstart av skoler og 

barnehager?  

Det er viktig at kommunene tar dette på alvor og gjør en god planlegging/tilrettelegging etter at veilederen 

ankommer senest 16. april. Dette betyr at det pr. dags dato er noe usikkerhet omkring eksakt dato for 

oppstart av barnehagene og skolene i Tynset, men det vil ikke avvike mye fra de nevnte datoene. Vi kommer 

tilbake med eksakte datoer for oppstart over påske, når vi vet hvor lang tid det vil ta for oss å gjøre 

nødvendige tiltak, som sikrer en trygg og kontrollert oppstart i tråd med nasjonal veileder.  

Jeg tenker at det er viktig at alle skal oppleve størst mulig grad av trygghet i sin hverdag når vi sakte og 

kontrollert gjenåpner flere av tjenestetilbudene i kommunen med særskilte smitteverntiltak. 

For det vil bli mange særskilte smitteverntiltak i lang tid fremover, så det at vi over påske åpner barnehager 

og barneskoler, betyr ikke at vi kan senke skuldrene, for pandemien er på ingen måte over. Vi må fortsette å 

gjøre alt det som vi er blitt anbefalt i lang tid fremover. Dette for å holde pandemien nede på et nivå med 

lavt smittepress, slik at helsevesenet til enhver tid har kapasitet til å behandle de som blir syke og som 

trenger helsehjelp.  

Når vi nå står ved inngangen av påskehøytiden pleier vi å repetere fjellvettreglene. I år tenker jeg det er like 

viktig å repetere Coronavettreglene.  

Husk å: 

• Vask eller sprit hendene dine ofte 

• Hoste/nyse i albuekroken 

• Holde deg hjemme hvis du har forkjølelsessymptomer eller feber 

• Respekter karantene og isolasjonskriteriene 

• Hold 2 meters avstand 

• Respekter de nasjonale anbefalingene med tanke på hvor mange man kan oppholde seg sammen 

med i en gruppe både utendørs og innendørs. (Pr dags dato 5 personer utendørs i tillegg til 

husstandens medlemmer) 

• Unngå fritidsreiser utenfor din bo- og arbeidsmarkedsregion 

Og sist men ikke minst: Har du påskeferie så husk å stress ned, kos deg, nyt fridagene og det fine været. 

Dette har du fortjent! 



Og til dere alle som sitter på vakt, eller jobber for å holde samfunnet i gang. Husk at vi setter umåtelig stor 

pris på hver og en av dere. Dere bringer trygghet inn i hverdagen til oss alle! Så tusen takk! Håper dere alle 

får en velfortjent lang ferie når vi er tilbake til normalen.  

Riktig god påske ønskes dere alle:) 

Fra ordfører Merete Myhre Moen       


