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Tiltak Bjørkly, fra 16. desember og minst fire uker fram 

Utgave: 14. desember 2021 
 
Det er fra nasjonalt hold gjort endringer i restriksjoner jmf. dagens smittesituasjon. De ulike 
retningslinjene er omfattende og kan i noen tilfeller være vanskelige å forstå/vurdere omfanget av. Det 
som er gjeldende og berører oss som skole er følgende: 
 

• De forskriftsfestede tiltakene trer i kraft natt til torsdag 16. desember 

• Juleavslutningen mandag 20.desember er dessverre avlyst på grunn av dette. Ellers vil de siste sko-

ledagene gå som normalt med halv skoledag tirsdag 21. desember. 

• Vi deler skolen inn i to hovedkohorter: barneskole og ungdomsskole. De to kohortene (1.- 7. og 8. – 

10.) vil ha atskilt uteområde. 

• Alle over 12 år som benytter buss, skal bruke munnbind på bussen. Det er hjemmets ansvar å sørge 

for at eleven har munnbind. Ellers følger man til enhver tid de reglene som bussene har.  

• Dersom et familiemedlem får påvist Covid-19, skal vedkommende i isolasjon og nærkontakter i ka-

rantene. Gi umiddelbart beskjed til rektor ved smitteforekomst. 

Hvordan blir Bjørklys rutiner for smitteforebyggende tiltak på gult nivå?  

I. Generelle forholdsregler 
1. Syke elever eller ansatte skal ikke være på skolen 

2. Skolen skal ha gode rutiner for håndhygiene og renhold 

3. Det skal være redusert kontakt mellom personene i skolen 

 

• Håndhilsning og klemming er ikke tillatt. Unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig. 

• Ordensreglene gjelder som vanlig. 

• Besøk av foreldre eller andre voksne på skolen begrenses i størst mulig grad. 

 

II. Angående sykdom 
• Bruk FHIs flytskjema som du finner i linken under, dersom du lurer på når du kan komme på skolen 

og når du må være hjemme: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/ 

 

III. Gruppeinndeling (kohorter) på Bjørkly 
1. A- og B-klassen (1.-7.kl): 8 elever og 13 elever. Bruker egne klasserom og garderobe med tilhø-

rende toalett. Felles uteområde. 

2. C- og D-klassen: 21 elever. Bruker egne klasserom, felles garderobe og tilhørende toalett. Felles 

uteområde 

3. Alle elever skal ha egen pult i klasserommet.  

4. Hver elev har sitt eget utstyr for skriving og tegning m.m. 

5. Hvis måltidet er inne, sitter elevene på hver sin pult når de spiser matpakken. Drikke: Skolemelk, 

medtatt drikke eller vann med engangskrus som fås av skolen. 

http://www.bjorkly.no/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/
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6. Skolegården blir delt i to, og en skal ikke være på den andre gruppens område. 

A og B: Sandkasse og fuglerede ved garasjebygg, fuglerede, disse og sklie ved gymbygg. Slåballba-

nen, gapahuken og skogen. 

C og D: Utenfor sin garderobe, volleyballbanen, asfalten til og med halve «veien» opp til ball-

bingen. C og D-klassen kan være inne i garderoben de friminuttene der dette vanligvis tillates.  

Ballbingen og basketballbanen fordeles mellom de to kohortene. 

7. Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.  
8. Elever som blir syke på skolen, tas umiddelbart bort fra de andre elevene og sendes hjem så fort 

som mulig. 

 

IV. Når elevene kommer på skolen 
1. De som tar buss må følge reglene som er på bussen. 

2. Elever og ansatte desinfiserer hendene når de kommer inn i skolebygget 

3. Elevene må oppholde seg på sin del av skolegården når de kommer til skolen. De ulike klassene bru-

ker sine egne innganger til å gå inn i skolebygget. 

4. Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn på skolen/ i garderoben hvis ikke det er nødvendig. 

 

V. Angående ansatte 
1. De ansatte skal være obs på å holde god hygiene og ha godt smittevern. Avstand mellom ansatte: 

minst 1 meter. 

2. Personalrom: God hygiene. Alle vasker hendene/spriter seg før de går inn. 1-meters avstand mel-

lom ansatte også her. 

 

VI. Angående hygiene / smittevern 
1. Uteklær og utesko henges / settes i garderoben. 

2. Alle elever og ansatte får tilbud om håndkrem. 

3. Håndvask før og etter måltid. 

4. Håndvask på toalettet etter besøk der (som alltid). 

5. Håndvask etter å pusse nesen eller kontakt med andre kroppsvæsker. 

6. Hostehygiene: Vi skal ha tilgjengelig tørkepapir i klasserommene. Dersom dette ikke kan bli brukt, 

skal en hoste / nyse i albuekroken. Vi prøver å ikke røre ansiktet eller øynene med hendene.  

7. Avstand mellom elevene: Vanlig bevegelsesmønster inne, men smittevern tas med i betraktning. 

Ute holder de ulike kohortene minst en meters avstand til hverandre. Skolens personale skal fort-

satt ivareta elevenes behov for kontakt og omsorg. 

8. Noe forsterket renhold (se eget punkt om renhold) 

9. Kontaktlærer har ansvar for å gi elevene opplæring i håndvaskerutiner og hostehygiene. Plakater 

for dette henger i skolen. 

 

VII. Angående renhold 
Skolens ordinære vaskeinstruks følges, men forsterkes slik: 

• Elevene 
o Vaske over egen pult daglig - etter mat. 

• Renholder 

http://www.bjorkly.no/
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o Toaletter og vaskeservanter rengjøres daglig 

o Papirsøppel og annet søppel tømmes hver dag fra klasserom og toaletter 

o Vanlig vaskerutine følges 

o Dugnadsvasken går som planlagt 

• Driftsleder 

o Aktuelle dørhåndtak, trappegelendre, andre gjenstander som ofte berøres rengjøres (anti-

bac) daglig.  

• Generelt 
o Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner. 

 

VIII. Angående enkeltfag 
Kroppsøving 

• Utegym anbefales 

• Sportsutstyr vaskes av den dagen det er brukt. 

Musikk 

• Unngå at blåseinstrumenter deles av flere elever. 

• Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder tørkes av etter bruk 

Mat og helse 

• Obs på meget god håndhygiene ved måltid 

Skolebibliotek 

• Utlån av bøker er greit såfremt håndvask / håndsprit er utført før ankomst skolebiblioteket 

 
 
Vennlig hilsen Bjørkly skole 
 
____________________________ 
Hallvard Bø 
Rektor 

http://www.bjorkly.no/

