
 

 

 
 

Osloskolen 

 

Ulsrud videregående skole 

 

Covid-19-situasjonen 21-22: Skoledrift rødt nivå 

I dette dokumentet beskrives først smitteforebyggende tiltak på Ulsrud videregående skole 

under Covid-19-situasjonen på et overordnet nivå. Deretter går vi inn på en del konkrete punkter 

i daglig drift slik det håndteres når skoledriften er på rødt nivå i Utdanningsdirektoratets 

trafikklysmodell.  

Smitteforebyggende tiltak 

De tre grunnpilarene for bremse smittespredning av Covid-19 er:  

• Syke personer skal ikke være på skolen 

• God hygiene og godt renhold 

• Redusere kontakthyppighet mellom personer 

Nedenfor beskrives de viktigste punktene for hvordan dette håndteres på Ulsrud videregående 

skole.    

Syke personer skal ikke være på skolen 

Symptomer på Covid-19 kan være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, sykdomsfølelse, feber, 

hodepine, muskelsmerter. Mange har svært milde symptomer.  

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?  

Hvis de har luftveissymptomer, selv om de er milde, eller ved generell sykdomsfølelse. De skal 

følge sentralgitte regler og retningslinjer for å melde seg inn til test for Covid-19 og for når de 

kan returnere til skolen.  

Hva skjer når sykdom oppstår på skolen?  

Ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjon eller generelle sykdomssymptomer, må avbryte 

undervisningen og dra hjem fra skolen. Det vil da ikke bli satt inn vikar, og elevene vil bli sendt 

hjem med hjemmearbeid.  

Elever som møter på skolen med symptomer eller får symptomer når de er på skolen, skal 

sendes hjem umiddelbart. 

  



God hånd- og hostehygiene 

Elever og ansatte skal vaske hender hyppig og grundig, med lunkent vann og såpe, i minst 40 

sekunder, alternativt bruke Antibac dersom hendene ikke er synlig skitne eller hvis ikke vann er 

tilgjengelig. Etter håndvask tørkes hendene med engangs papirhåndklær. Det er plassert ut 

Antibac på sentrale steder på skolen. Håndvask / -desinfeksjon skal utføres minimum ved 

ankomst skole, etter toalettbesøk, før mathåndtering og etter at man har pusset nesen.  

Dersom man skal hoste, skal man primært benytte et tørkepapir. Dersom man ikke har et slikt 

tilgjengelig, anbefales å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.  

Unngå i størst mulig grad å berøre ansikt og øyne i løpet av dagen.  

Bruk av munnbind 

Korrekt bruk av medisinsk munnbind eller godkjent tøymunnbind kan bidra til å redusere smitte 

fra personer som er smittet med koronaviruset, men beskytter i mindre grad brukeren mot 

smitte. Det er viktig å merke seg at munnbind er mindre effektivt enn andre sentrale 

smittereduserende tiltak (holde avstand, holde seg hjemme når man er syk).  

I smittevernveilederen står det at på rødt nivå i videregående skole kan munnbind vurderes brukt 

i de tilfeller man ikke kan holde tilstrekkelig avstand. Ansatte og elever på Ulsrud benytter 

munnbind når de selv mener det er hensiktsmessig, men dette erstatter ikke andre 

smitteverntiltak.  

Det er frivillig å benytte munnbind for både elever og ansatte, og nødvendig avstand må holdes 

alle steder det er mulig, også med munnbind på.  

Ventilasjon 

Det anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. Skolen har et godt 

fungerende ventilasjonssystem. Vi ber likevel alle lærerne ta ansvar for at rommene luftes godt i 

hver pause, og ha gjerne vindueer åpne gjennom økta.  

Avstand og gruppestørrelse. Kontaktreduserende tiltak.  

Det overordnede målet med kontaktreduserende tiltak er å begrense smittespredning mellom 

personer og å begrense antall kontakter. Det skilles mellom kontakter og nærkontakt:  

• Nærkontakt brukes for å definere hvem som skal i karantene ved påvist smitte.  

• En kontakt er en person som har vært i nærheten av en smittet person, men som ikke 

faller i kategorien nærkontakt og har liten risiko for å bli smittet.  

På rødt nivå skal antall kontakter (i løpet av en uke) halveres i forhold til gult nivå, og man skal i 

så liten grad som mulig blande grupper.  



Det skal holdes minst én meter avstand mellom alle personer, både elever og ansatte, så langt 

det er mulig. I klasserommet må pultene kunne settes opp slik at avstandskravet overholdes.  

Kun enkeltpulter skal benyttes og pultene skal ikke settes sammen eller flyttes. Alle pultene 

orienteres samme vei. Klassekart skal finnes for alle klasser og grupper, og dette skal følges.  

Dersom elever skal samarbeide, må det sikres at det er mulig å holde avstand. Det kan ikke 

legges opp til samarbeidsoppgaver der det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand.  

Håndhilsing og klemming skal unngås.  

Elevene skal ikke dele mat og drikke, og de skal ikke dele skrivesaker, bøker eller annet utstyr. 

Dersom det er utstyr som må deles, skal det rengjøres når én elev er ferdig med det, før en 

annen overtar.  

 

Trafikklysmodellen og skoledrift på rødt nivå 

Trafikklysmodellen ble utarbeidet av Utdanningsdirektoratet våren 2020 og er et verktøy for å 

nivåinndele smitteverntiltak i barnehage og skole sett i lys av blant annet smittesituasjonen i 

samfunnet for øvrig. Vi beskriver under konkrete punkter i skolens daglige drift når vi er på rødt 

nivå i denne modellen. Disse er presiseringer som kommer i tillegg til de generelle 

smittevernrådene som er beskrevet over.  

Undervisningstilbud og klasser/grupper 

Et overordnet mål er at både elever og ansatte har et begrenset antall nærkontakter og 

kontakter. 

Alle klassene skal ikke være tilstede på skolen på samme dag av hensyn til trengsel i ganger, 

dører etc. Oppmøte på skolen vi skje etter en egen rotasjonsplan som distribueres separat.  

Alle klasser og grupper skal ha fast klassekart. Kontaktlærer skal lime kartet opp på kateteret 

(eventuelt legge i fastlimt plastmappe). Dersom det er behov for endringer på kartet, skal det 

endres over helg.  

Elever og ansatte skal ha minst 1 meters avstand i alle situasjoner. Noen grupper og klasser vil 

ha undervisning i andre rom enn normalt for å utnytte store rom maksimalt og få mest mulig 

plass. Det blir satt opp egen rombytteplan.  

Ordinær timeplan følges i alle klasser, enten det er fysisk eller digital.  

Når det er mulig ut fra vær/føreforhold, foregår kroppsøving ute. Når det nødvendig å avholde 

kroppsøvingsøktene inne, legges det opp til så lite nærkontakt mellom elevene som mulig og alt 

utstyr vaskes/desinfiseres etter endt økt.  



Treningsrommet benyttes ikke i undervisning.  

Elevrommet er ikke i drift da det baserer seg på blanding av elever mellom klassene.  

Møtevirksomhet og samarbeid 

Alle møter som kan avholdes digitalt, skal organiseres på dette viset. Dersom et fysisk møte er 

nødvendig, må det være mulighet til å ha minst 1 meter avstand mellom deltakerne og møtet må 

avholdes i et rom med godt med plass og luft. 

Tilbud til spesielt sårbare elever 

Ved rødt nivå har skolen redusert åpningstid / redusert tilbud, og er da pliktig til å sørge for et 

tilbud til elever med spesielt sårbare elever. Disse elevene vil få muligheten til å sitte på skolen 

og følge den digitale undervisningen og få noe hjelp med oppgaver etc, også på dager hvor de 

normalt sett skal være hjemme. Det pedagogiske tilbudet gis altså digitalt også for disse, men de 

vil kunne få støtte til arbeidet de skal gjøre fra voksenpersoner og benytte seg av skolens 

fasiliteter.  

Kantine og aula 

Kantina vil være åpen, med smittevernstiltak. Aulaen vil også være åpen for opphold i storefri de 

gangene det ikke er eksamen der, for å kunne spre elever på et større område.  

Bibliotek  

Biblioteket vil være stengt for ordinære besøk.  

Chillern  

Chillern vil være stengt.  

Skolekjøkken 

Skolekjøkkenet kan ikke benyttes.  

Vannautomat 

Elevens vannautomater er avstengt av hygieniske hensyn.  

Personalrom og arbeidsrom 

Lærerne må i så stor grad som mulig jobbe hjemme. Om arbeidsrom må benyttes, skal 

tilstrekkelig avstand holdes. Personalrommet skal kun brukes ved behov for digitale økter med 



elever der man ikke har mulighet til å dra hjem for å avholde økta grunnet annen fysisk 

undervisning. Husk god hånd- og kopphygiene. 

Tilpasning av aktiviteter i undervisningssituasjonen 

Aktiviteter med elevene må overordnet tilpasses slik at smittevern hensyntas. Det gir sterke 

begrensninger dersom skolen er på rødt nivå.  

Dersom man er i tvil om planlagt aktivitet bør gjennomføres, diskuter med trinnleder.  

Skoletransport / taxi 

Elever som benytter taxi til og fra skolen må benytte munnbind i samsvar med retningslinjer i 

Oslo kommune.  

Oppfølging av rutiner 

Dersom elever ikke følger rutinene, skal de påminnes dette. Dersom det ikke tas til etterretning, 

kan ledelsen tilkalles og eleven kan i ytterste konsekvens bli sendt hjem. Elever som åpenlyst 

bryter smittevernreglene og ikke justerer seg etter beskjed, vil ikke kunne være på skolen.  

 

Dette dokumentet er dynamisk og vil bli revidert underveis.  

Sist oppdatert 141221 av Anne Marte Løvbrøtte.  

 

 


