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SMITTEVERN JOHAN BOJER VGS – SKOLESTED RISSA  

Med bakgrunn i «Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole 
under covid-19-utbruddet 2020», datert 07.05.2020 igangsettes følgende tiltak på 

vårt skolested: 

Når skal elever og ansatte møte på skolen? 
 

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

etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn. 
• 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 med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på 
skolen. 

• Fravær varsles som vanlig til faglærer (elev) eller nærmeste leder (ansatt) 

 

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 og ansatte 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 har 
vært symptomfrie i 1 døgn. 

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 

(se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet. 

Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person 

med bekreftet covid-19: 
• Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal 

være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet 

(se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift som regulerer karantene er gitt 
av Helsedirektoratet. 

 
Når sykdom oppstår på skolen 

• Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon sendes hjem fra skolen. På 

ungdomstrinnet og i videregående opplæring inntil eleven er myndig, må 

https://www.fhi.no/
https://www.fhi.no/


 

foresatte varsles om at eleven er syk. Syke elever bør ikke ta offentlig 
transport. Dersom eleven må hentes, skal han/hun vente på et eget rom 

eller ute der det ikke er andre elever. Den syke bør ta på ikke-medisinsk 
munnbind dersom det ikke er mulig å holde to meters avstand til andre og 

dersom munnbind er tilgjengelig. Dette kan redusere smittespredning til 
andre. Ved behov for toalett, skal dette ikke brukes av andre før det er 
rengjort. De som har vært i kontakt med eleven må vaske hender. I 

etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der eleven har oppholdt 
seg med vanlige rengjøringsmidler. Andre smitteverntiltak som er skissert 

i de følgende kapitlene, vil redusere risiko for smittespredning. 

• Ansatte som blir syke mens de er på skolen må gå hjem så snart det er 
mulig. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport. Syke ansatte bør ta på 

ikke-medisinsk munnbind hvis de ikke kan holde to meters avstand til 
andre for å redusere smittespredning. 

• Elever og ansatte som får bekreftet covid-19-sykdom skal følges opp av 
helsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. Eventuell testing avklares 
med lege etter gjeldende retningslinjer. Kommunehelsetjenesten vil 

kartlegge og følge opp nærkontakter til covid-19-positive personer i 
henhold til gjeldende anbefalinger. Kommunehelsetjenesten skal varsle 

skolen dersom elever eller ansatte får bekreftet covid-19, og beslutte 
nødvendige tiltak. 

 

Hvis en i husstanden til en elev/ansatt har bekreftet covid-19  

• Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter 
holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som 

selv er i karantene, kan møte på skolen. 
 
 

 

 



 

 

GOD HYGIENE 

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge 

smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med 
vannet. Elever og ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. 
Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær. Både elever og ansatte må få 

god opplæring i håndvask, og bør ikke bruke håndsmykker eller ringer.  

Elever og ansatte skal vaske hender 

• Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem 
• Når man kommer til skolen 
• Etter hosting/nysing 

• Etter toalettbesøk 
• Før og etter måltider 

• Etter man kommer inn fra uteaktivitet 
• Etter kontakt med dyr 

 

Ved synlig skitne hender 

• Alkoholbasert desinfeksjon (eks Antibac) er ikke like effektivt som håndvask 

med såpe, men skal brukes der såpe og vann er utilgjengelig. Vask først med 
vanlig våtserviett, deretter Antibac. 

Hostehygiene 

• Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte. Har 
man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster 

eller nyser. 
• Unngå å røre ved ansiktet eller øynene. 

Fag der det brukes felles utstyr 

• Mange fag innebærer mye utstyr som til dels deles. I den grad det er mulig 
kan man benytte personlig utstyr eller utstyr som er reservert én elev. Når 

dette ikke er mulig, skal utstyret rengjøres etter bruk. 
• Der bord/stol brukes av flere elever/grupper må elevene vaske dette etter 

bruk. 

Fysisk kontakt 
• Håndhilsning og klemming unngås. 

• Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre. 
Dette gjelder også skoleskyss, friminutt, spisepauser etc. 

• Ingen kantinedrift den første uka, her må vi se mer på sammenhengen 

mellom smittevern, kapasitet og kantinedrift. 

Godt renhold 

• Covid-19 fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige 
rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig 

av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og 
hyppig renhold viktig for å forebygge smitte. 

• Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr. Vask hender etter at 

rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker under rengjøringen. 



 

• Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig på skolen. Hvis 
desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller 

tørkepapir. 

Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder 

• Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig. Tørk over flater 
som toalettsete og kran på servanten 2–4 ganger daglig.  

• Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for 

at søppel tømmes regelmessig.  
• Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk.  

• Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander 
som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig.  

• Pult/arbeidsplasser rengjøres daglig. Elevene kan gjerne utføre dette selv.  

• Nettbrett, datamaskiner/tastaturer og annet utstyr som deles og brukes i 
undervisningen må også vaskes av etter bruk, minimum daglig. 

• Løse tekstiler må vaskes etter anvisning.  
• Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner. 

  



 

SPESIELLE TILPASNINGER PÅ SKOLESTED RISSA 

2HE 

• Har base på rom 530 - rommet må tilrettelegges med avstand mellom pulter. 

• Dørene bør settes opp med kile for å forhindre smitte. 

• Elevene kan ikke bytte arbeidsplass med andre elever uten at det rengjøres 

med såpe og vann imellom (evt sprites ned). 

• Ved bruk av samme utstyr skal dette rengjøres mellom hver gang det brukes 

av ulike personer. 

• Ved slutten av arbeidsdagen må det settes av tid til å vaske over brukt utstyr. 

• Elevene benytter toalett rett utenfor klasserommet og ved heisen. 

• Elevene bruker hovedinngangen til skolen når de kommer til skolen og går for 

dagen. 

• Hender vaskes på toalett ved heisen ved ankomst, og hendene vaskes hyppig 

med såpe og vann i løpet av dagen. 

• Se ellers smittevernveileder for helsepersonell for praktisk arbeid med 

programfagene. 

2EE 

• Har base på vg2 elektroverksted.  

• Dørene bør settes opp med kile for å forhindre smitte. 

• Elevene har faste arbeidsplasser igjennom hele dagen. 

• Ved bruk av samme utstyr skal dette rengjøres mellom hver gang det brukes 

av ulike personer. 

• Ved slutten av arbeidsdagen må det settes av tid til å vaske over brukt utstyr. 

• Elevene benytter toalett rett utenfor klasserommet. 

• Elevene bruker hovedinngangen til skolen når de kommer til skolen og går for 

dagen. 

• Hender vaskes på toalett ved elektrofag ved ankomst, og hendene vaskes 

hyppig med såpe og vann i løpet av dagen. 

• Det blir satt ut Antibac og papir på begge rommene slik at dette kan benyttes i 

tillegg til håndvask og rengjøring med såpe og vann. 

2IK 

• Har base på TIP-verkstedet og klasserommet til vg2 IK. 

• Dørene bør settes opp med kile for å forhindre smitte. 

• Døra til gangen åpnes ved bruk av døråpner – bruk albue ved åpning. 

• Elevene skal ha faste pulter på klasserommet. 

• Ved bruk av samme utstyr skal dette rengjøres mellom hver gang det brukes 

av ulike personer. 

• Ved slutten av arbeidsdagen må det settes av tid til å vaske over brukt utstyr. 

• Elevene bruker elevinngangen ved verkstedet og toalett i gangen ved 

elevinngang. 

• Elevene bruker sin egen garderobe, men må passe på å ha 1 meter avstand 

ved skifte av klær. 

  



 

1BA 

• Har base på vg1 byggfagsverksted og tilhørende klasserom med avstand 

mellom pulter. 

• Ved bruk av samme utstyr skal dette rengjøres mellom hver gang det brukes 

av ulike personer. 

• Ved slutten av arbeidsdagen må det settes av tid til å vaske over brukt utstyr. 

• Elevene benytter toalett i garderobefløya og har ikke adgang til å bevege seg i 

andre deler av skolen. Unntatt naturfag på rom 417. 

• Elevene bruker inngangen på byggfag når de kommer til skolen og går for 

dagen. 

• Hender vaskes ved ankomst, og hendene vaskes hyppig med såpe og vann i 

løpet av dagen. 

• Det blir satt ut desinfiserende middel for rengjøring av utstyr og flater. 

• Klassen følger ordinær timeplan fra og med tirsdag 12. mai så langt dette er 

mulig. 

1EL 

• Har base på vg1 elektrofag – rommet må tilrettelegges med avstand mellom 

pulter. 

• Ved bruk av samme utstyr skal dette rengjøres mellom hver gang det brukes 

av ulike personer. 

• Ved slutten av arbeidsdagen må det settes av tid til å vaske over brukt utstyr. 

• Elevene benytter toalett i garderobefløya og har ikke adgang til å bevege seg i 

andre deler av skolen. Unntatt naturfag på rom 417. 

• Elevene bruker nødutgangen ved el-bil når de kommer til skolen og går for 

dagen. 

• Hender vaskes ved ankomst på toalett i gangen, og hendene vaskes hyppig 

med såpe og vann i løpet av dagen. 

• Det blir satt ut desinfiserende middel for rengjøring av utstyr og flater. 

• Klassen følger vanlig timeplan fra og med tirsdag 12. mai så langt dette er 

mulig. 

1TP 

• Har base på vg1 TIP – rommet må tilrettelegges med avstand mellom pulter. 

• Ved bruk av samme utstyr skal dette rengjøres mellom hver gang det brukes 

av ulike personer. 

• Ved slutten av arbeidsdagen må det settes av tid til å vaske over brukt utstyr. 

• Elevene benytter toalett i garderobefløya og har ikke adgang til å bevege seg i 

andre deler av skolen. Unntatt naturfag på rom 417. 

• Elevene bruker elevinngangen på verkstedet når de kommer til skolen og går 

for dagen. 

• Hender vaskes ved ankomst på skolen, og hendene vaskes hyppig med såpe 

og vann i løpet av dagen. 

• Det blir satt ut desinfiserende middel for rengjøring av utstyr og flater. 

• Klassen følger vanlig timeplan fra og med tirsdag 12. mai så langt dette er 

mulig. 

  



 

TO 

• Vanlig plan og inngåtte avtaler holdes. 

1HO 

• Har base på rom 518 – rommet må tilrettelegges med avstand mellom pulter. 

• Ved bruk av samme utstyr skal dette rengjøres mellom hver gang det brukes 

av ulike personer. 

• Ved slutten av arbeidsdagen må det settes av tid til å vaske over brukt utstyr. 

• Elevene benytter toalett i gangen og har ikke adgang til å bevege seg i andre 

deler av skolen. Unntatt naturfag på rom 415. 

• Elevene bruker inngang mot Årnset når de kommer til skolen og går for 

dagen. 

• Hender vaskes ved ankomst på skolen, og hendene vaskes hyppig med såpe 

og vann i løpet av dagen. 

• Det blir satt ut desinfiserende middel for rengjøring av utstyr og flater. 

• Klassen følger vanlig timeplan fra og med tirsdag 12. mai så langt dette er 

mulig. 

VO HO 

• Har base på rom 526 – rommet må tilrettelegges med avstand mellom pulter. 

• Ved bruk av samme utstyr skal dette rengjøres mellom hver gang det brukes 

av ulike personer. 

• Ved slutten av arbeidsdagen må det settes av tid til å vaske over brukt utstyr. 

• Elevene benytter toalett i gangen og har ikke adgang til å bevege seg i andre 

deler av skolen.  

• Elevene bruker inngang mot Årnset når de kommer til skolen og går for 

dagen. 

• Hender vaskes ved ankomst på skolen, og hendene vaskes hyppig med såpe 

og vann i løpet av dagen. 

• Det blir satt ut desinfiserende middel for rengjøring av utstyr og flater. 

• Klassen følger vanlig timeplan fra og med onsdag 13. mai så langt dette er 

mulig. 

ST 

• Se tabell under for rom - klasserommene må tilrettelegges med avstand 

mellom pulter. 

• Ved bruk av samme utstyr skal dette rengjøres mellom hver gang det brukes 

av ulike personer. 

• Ved slutten av arbeidsdagen må det settes av tid til å vaske over brukt utstyr. 

• Elevene benytter toalett i gangen eller i garderobefløya og har ikke adgang til 

å bevege seg i andre deler av skolen.  

• Elevene bruker hovedinngangen når de kommer til skolen og går for dagen. 

• Hender vaskes ved ankomst på skolen, og hendene vaskes hyppig med såpe 

og vann i løpet av dagen. 

• Det blir satt ut desinfiserende middel for rengjøring av utstyr og flater. 

• Klassen følger vanlig timeplan fra og med tirsdag 12. mai så langt dette er 

mulig. 



 

 

 1ST 2ST 3ST 

Dager på 
skolen 

Mandag  

Onsdag  

Fredag 

Torsdag 

Fredag 

Torsdag 

Fredag 

Rom Klassen bruker rom 
313 i fellesfag. Ellers 

brukes oppsatt rom 
ihht romplan. 

Følg oppsatt romplan. Følg oppsatt romplan. 

 

Det kan komme justeringer i planen. 

 

Viktige tiltak når vi er på skolen: 

• Kantina vil ikke være åpen, elever og ansatte må ha med matpakke. Det vil 

ikke være anledning til å gå på butikk eller bensinstasjon i løpet av dagen for 

å handle mat. 

• Elever skal ikke dele mat med hverandre. 

• Elevene skal sitte på sin egen merkede pult når de spiser mat. Kantinearealet 

skal ikke brukes til dette. 

• Kjøkkenet skal kun brukes i undervisningssammenheng og med lærer tilstede.  

Ellers skal rommet være låst. 

• Stolene som ikke er i bruk skal stå vendt på pulten eller plasseres samlet på 

ett sted, mens det som er brukt står på gulvet. Da er det lett for renholderne 

å se hva som har vært i bruk og skal rengjøres. 

• Dørene står åpne i størst mulig grad slik at vi reduserer muligheten for smitte 

ved å slippe å ta i dørhåndtaket. 

• Etter toalettbesøk vaskes hender godt og kranen lukkes med et papir, 

likeledes åpnes døra ved hjelp av papir slik at smitte reduseres. 
• På klasserom som benyttes av flere grupper i løpet av en dag, må stol og pult 

rengjøres med sprit etter endt undervisningsøkt. Lærer har ansvar for at dette 

blir utført av elevene. 
• Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningsarealene for å unngå smitte. 

• Alle elever har sin faste plass i alle klasserom de benytter. 
• Bøker og annet utstyr skal ikke ligge på pultene. Dette hindrer at vi får gjort 

godt nok renhold. 

• Klasserommene skal være rene og ryddige når elevene går for dagen. 

 

Bruk av garderober og undervisning i kroppsøving: 

• Utegym anbefales. 
• Ved behov for dusjing, må elevene deles i mindre grupper for å begrense 

antall i garderobe/dusj samtidig. Anbefaler at elevene dusjer når de kommer 
hjem. 

• Unngå aktiviteter med nærkontakt mellom elever som for eksempel enkelte 

lagidretter, pardans, kampsport eller lignende.  


