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Informasjon til elever, foreldre og ansatte 

Onsdag 24. mars 21 kom ny og egen Veileder om smittevern for videregående skole. 
Veilederen gjelder fra senest 12. april 21. 
 
Hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge, henger sammen med den lokale 
smittesituasjonen og bestemmelser av helsemyndighetene i den enkelte kommune. 

 
Videregående skoler drives fortsatt på gult nivå i Trondheim!  
Vi viderefører tiltakene fra 25. januar 21. Det betyr at:  

• Vi gjennomfører all undervisning ved fysisk oppmøte på skolen.  

• Vi følger ordinær timeplan. 

Målet er å holde skolene åpne. Det har stor betydning at elever kan gå på skole samtidig som 
smittevernet ivaretas både for elever og ansatte. 
 
«Vis omtanke for vennene dine, hold avstand! Det skal egentlig ikke så mye til for å hindre et virus fra 

å spre seg videre og unngå at andre blir syke. Jo mer avstand du holder til vennene dine, jo mindre 

smitte vil vi få. Gjør det for deg selv og vennene dine. Gjør det for fellesskapet.» 

Vi skal finne de beste løsningene på skolen med best mulig smittevern.  
Gjennom denne informasjonen deler vi tiltakene på skolen for at dere skal være godt 
informert, og for at elever kan føle seg trygge og at smittevernet ivaretas. Vi gjør alle så godt 
vi kan. 
 
Det er viktig at vi på gult nivå fortsetter å opprettholde det gode arbeidet med 

smitteforebyggende tiltak. 

Ingen syke skal møte på skolen: 

• Elever og ansatte med luftveissymptomer 

• Elever eller ansatte som er i isolasjon eller karantene 

• Egne regler når sykdom oppstår på skolen 

God hygiene: 

• Hånd og hostehygiene (se tiltak i klasserommet) 

Kontaktreduserende tiltak: 

• Unngå fysisk kontakt. Håndhilsning og klemming (se tiltak utenom klasserommet) 

Les mer utdypende om smitteforebyggende tiltak i Veileder for smittevern i videregående skole  

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/


Presisering av smitteverntiltak om munnbind 

Det er summen av tiltak som skal bidra til å stoppe smittespredning. Jo flere anbefalte tiltak 

vi klarer å følge, jo mer effektivt vil det være. 

Bruk av munnbind på skolen 

Det anbefales ikke bruk av munnbind på skolen! Smittesituasjonen er lav i Trondheim og det 

har betydning for vårt tiltak: 

• Det anbefales ikke bruk av munnbind i undervisningssituasjon. 

• Elever og ansatte kan selv velge om de vil benytte munnbind. 

Dersom eleven selv velger å bruke munnbind, gjelder ikke gratisprinsippet 

    

Tiltak i klasserommet 

• Faste plasser i alle timer - også programfagstimer 

• Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom og / eller faste samarbeidspartner/ grupper. 

Lærer lager klassekart. 

• Elever vasker pult og stol med våtserviett før og etter bruk 

• Vask hender når du kommer til skolen / klasserommet 

• Vask hender før og etter måltid 

• Unngå å dele bøker / nettbrett / PC / utstyr 

• Ved bruk av fellesutstyr – vask før og etter bruk. 

Tiltak utenom klasserommet 

• Hold minst en meters avstand utenfor klasserom og verksted i friminutt og pauser. 

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

• Begrenser sitteplasser rundt bord i kantina. Påminning om 1 meter avstand mellom 

alle på hvert bord. 

• Utenfor klasserommet (i fellesareal) oppfordres elever og ansatte til å holde minst 1 

meters avstand i alle situasjoner.  

Elevene er viktige bidragsytere for at vi skal klare å gjennomføre smitteverntiltak. Vi har 

dyktige og løsningsorienterte elever som kan bidra til bedre og mer målretta tiltak og øke 

motivasjon for smittevern hos medelevene. Vi har etablert er samarbeid mellom skolen, 

elevrådet og helsesykepleier. 

Litt mer informasjon: 

• Kantina er åpen hver dag 

• Det serveres grøt til elevene tirsdag og torsdag morgen 

• Åpen skole mandag fra kl 15.00 

• Elevene inkluderes i best mulig gjennomføring av smitteverntiltak 

• Kontaktlærer gjennomgår presentasjon av smitteforebyggende tiltak 

• Det snakkes med elevene om smitteforebygging og sosial atferd  



• Miljøveiledere i fellesarealene for å minne på avstand og smittevern 

• Alle klasserom er åpen slik at eleven kan gå rett inn til første undervisningsøkt og i 

alle pauser 

• Utviklingssamtaler / andre samtaler med forelder kan gjennomføres fysisk på skolen 
med vanlige smittevernregler.  

• Om mulig unngå kollektivtransport. Husk munnbind på buss. 

Elevtjenesten følger opp utsatte og sårbare elever som trenger ekstra omsorg og støtte i 

denne vanskelig tid. Dette omfatte også ungdom som under normale forhold ikke trenger 

denne støtten. Vi må tenke på alle og ha blikk for den enkelte. Det er et samarbeid med 

kontaktlærer og skolehelsetjenesten 

Trondheim kommune har per nå lave smittetall og vi håper selvsagt at det fortsetter sånn. 
De videregående skolene får ros av helsemyndighetene i Trondheim kommune for måten vi 
håndterer smittevernet på.  
 
Gjennom hele skoleåret har vi hatt stort fokus på smittevern. Vi må fortsette det gode 
arbeidet fram mot sommeren. Vi har hatt noen få tilfeller av smitte blant elever og ansatte 
på skolen, men vi har hatt god kontroll på disse. Ingen har blitt smittet av medelever eller 
lærere på skolen. Dette vitner om godt smittevern, noe vi også skal fortsette med fremover. 

Du kan lese mer om regjeringens nye retningslinjer her: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-
tiltak/id2841039 
 

Oppdatert 24. mars – Koronaregler i Trondheim 
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/disse-koronareglene--
gjelder-i-trondheim/#heading-h2-4 
 

Kirsti Horne 

rektor 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/#heading-h2-4
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/#heading-h2-4

