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Ulsrud videregående skole 

 

Gjenåpning av skolen fra 14. mai 

Informasjon til elever og foresatte 

Fra og med 14. mai gjenåpner Ulsrud videregående skole for alle skolens elever. Det vil være en 

annerledes skole elevene møter enn den de forlot 12. mars. Dette for at de smittevernhensyn 

som er satt av myndighetene skal ivaretas. I dette dokumentet beskrives overordnet 

organisering av undervisningen samt hovedprinsippene for smittevern. Smittevernveilederen for 

ungdomsskoler og videregående skoler kan til enhver tid leses i sist oppdaterte utgave på 

www.udir.no.  

Organisering 

Skolens klasser er overordnet delt inn i 3 hovedgrupper som vil bytte på å møte opp på skolen og 

å ha hjemmeundervisning. Dette for å unngå for mange elever på skolen samtidig. Det betyr at 

hver klasse i hovedsak vil være på skolen for undervisning hver 3. dag. Noen elever vil være noe 

oftere til stede, for praktisk undervisning, for heldagsprøver og for muntlige høringer. 

Kontaktlærer vil legge ut en plan til sine elever på ITS learning. Det er viktig at elevene setter seg 

inn i denne og spør om de er usikre. Vi ber også dere foresatte sette dere inn i planen og hjelpe 

elevene med å følge den der det trengs.  

En klasse vil så langt det er mulig benytte samme klasserom hele perioden. Det er satt opp pulter 

med minimum 1 meters avstand i klasserommet. Ved skoledagens slutt må alt personlig utstyr 

fjernes fra rommet i tillegg til at rommet ryddes. Det er ikke anledning til å låne utstyr på skolen 

eller av medelever, og skapene elevene har til vanlig skal ikke benyttes. Det betyr at elevene hver 

dag må ta med seg utstyret som trengs til skolen, og så ta det med hjem igjen. Dette er uansett 

naturlig ettersom hver dag på skolen etterfølges av hjemmeundervisning via TEAMS.    

Det er satt opp 3 økter per dag, de samme øktene enten man er på skolen eller hjemme. Disse er 

fra 0900 – 1100, 1100 – 1330 og 1330 – 1530. Den siste økta undervises ikke onsdager. Det vil 

bli gitt pauser individuelt av lærer. Det settes med vilje ikke opp felles pausetider da det er 

ønskelig at klassene ikke tar pause på likt for å unngå opphopning av elever. I pausene skal 

elevene gå ut av skolebygningen. Det er ikke anledning til å være i gangene. Kantina er ikke åpen, 

ikke vanndispenserne heller. Vi ber om at elevene har med mat og drikke hjemmefra. Elevene skal 

ikke dele mat og drikke med hverandre.  

 

 

http://www.udir.no/


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 ved gjenåpningen.   

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 holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn.  

• Hvis de har bekreftet Covid-19. De skal da være i isolasjon. Rutinene rundt dette er gitt 

av Folkehelseinstituttet (www.fhi.no). Følg råd gitt av helsepersonell om dette gjelder 

deg.  

• Hvis de er nærkontakter / husstandsmedlem til person med bekreftet Covid-19. De skal 

da være i karantene. Rutinene rundt dette er gitt av Folkehelseinstituttet (www.fhi.no). 

Følg råd gitt av helsepersonell om dette gjelder deg.  

Hva skjer når sykdom oppstår på skolen?  

Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon eller generelle sykdomssymptomer, skal sendes 

hjem fra skolen. Foresatte blir varslet dersom eleven er under 18 år. Syke elever bør ikke ta 

offentlig transport. Det er elev / foresattes ansvar å skaffe seg hjemtransport hvis et slikt behov 

oppstår. Dersom eleven må vente på hjemtransport, skal den oppholde seg på eget rom eller ute 

i ventetiden. Det skal ikke være andre til stede der den oppholder seg, og eleven skal ta på 

munnbind for å begrense smitte dersom det er slike tilgjengelig. Ved behov for toalett, skal 

eleven gi beskjed slik at toalettet kan stenges av etter bruk frem til rengjøring er utført. De som 

har vært i kontakt med eleven, må vaske hender.  

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.  

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

sekunder. Deretter tørkes hendene med engangs papirhåndklær. Håndsmykker eller ringer bør 

ikke brukes. Det skal gis opplæring i håndvask, og det henges opp plakater med påminnelser.  

Elever og ansatte skal vaske hender:  

• Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem 

• På vei inn i klasserommet (lærer deler ut Antibac) 

• Etter hosting/nysing 

• Etter toalettbesøk 

• Før og etter måltider 

• Etter man kommer inn fra en uteaktivitet 

• Etter kontakt med dyr 

• Ved synlig skitne hender 

Håndsprit er et alternativ om håndvaskmuligheter ikke er tilgjengelig.  

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.  

Godt renhold 

Utsatte områder skal ha et forsterket renhold. Rutiner og lokale renholdsplaner vil bli justert i 

samsvar med råd gitt i smitteveilederen.  

Det vil bli hengt opp kvitteringsliste for renhold i alle rom slik at lærer ved starten av en ny dag 

kan sjekke at det er kvittert ut renhold ettermiddagen før. Dersom dette ikke er tilfelle, må 

elevene og lærer vente med å gå inn i rommet frem til lærer har sjekket opp situasjonen med den 

ansvarlige for renhold.  

Elevene oppfordres til i minst mulig grad berøre flater rundt på skolen, og i den grad det er 

mulig, skal døra ut i gangen være åpen for å unngå at alle må ta på døråpner / håndtak for å åpne 

den.  

Redusert kontakt mellom personer 

Redusert kontakt mellom personer vil minske smitte fra personer som ikke vet om de er 

smittsomme. Når en økt skal starte, må elevene møte utenfor klasserommet. Unngå trengsel i 

inngangsdørene, slipp andre fram. Når lærer kommer, skal elevene gå rolig på rekke inn i 

klasserommet. Hold avstand også her. Lærer deler ut Antibac på vei inn. Gni hendene godt 

sammen.  

Pultene i klasserommet skal benyttes slik de er satt opp. Pultene skal ikke flyttes. Elevene skal 

sette seg på anvist plass. Dersom elever skal samarbeide, må det fremdeles være minst 1 meter 



avstand mellom dem. Ved oppgaver utendørs, bør elevene holde sammen i mindre grupper på 

maks 5, fremdeles med minimum 1 meters avstand til alle i gruppa. I friminutt skal elevene 

opptre på samme måte, i grupper på maks 5, med 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.  

Elever oppfordres til å holde avstand til andre på reisen til og fra skolen. Spesielt gjelder dette 

når man er avhengig av kollektivtransport.  

Informasjon om, og oppfølging av, rutiner 

Elever og foresatte informeres i forkant av skoleoppstarten gjennom dette skrivet og det 

henvises videre til Smittevernveilederen. Ved oppstart av første undervisningsøkt, gjennomgår 

klassens lærer rutinene med elevene. Rutinene blir deretter påmint i starten av hver økt, i tillegg 

til at de følges opp med påminnelser underveis i undervisningen.  

Dersom elever nekter å følge rutinene slik de er gitt her og blir fulgt opp av lærer, blir eleven 

sendt hjem fra skolen. 

Elever som ikke kan returnere til skolen 

Når skolen nå gjenåpner, er dette med utgangspunkt i at sentrale myndigheter har sagt at det er 

trygt. Vi forventer at elevene møter fysisk på skolen de dagene de er satt opp. Enkelte elever kan 

være i en risikogruppe, eller være i familie med noen som er det, i en slik grad at det ikke er mulig 

å møte fysisk på skolen. I disse tilfellene vil det være nødvendig med en legeattest på at eleven 

ikke kan møte for at skolen skal tilrettelegge for skolegang hjemme også de dagene der eleven 

skulle vært fysisk på skolen. Dersom man velger å holde seg hjemme uten at man har en slik 

legeattest, har man selv ansvar for å tilegne seg nødvendig fagstoff. Dette kan påvirke 

vurderingsgrunnlaget, spesielt om man uteblir fra sentrale vurderingssituasjoner.  

 

 

Dette dokumentet er et dynamisk dokument, og vil kunne bli oppdatert underveis.  

Sist revidert 120520.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


