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Endringer i tiltak fom 12.4 er markert med rødt.  

 

Områder Gult nivå 

 
Generelt  
– sentrale 
retningslinjer  
 
Mer detaljert 
informasjon i udir’s 
smittevernveileder 

 
1. Ingen syke skal møte på skolen – FHI anbefaler at alle med nyoppståtte symptomer bør testes.  
2. God hygiene og forsterket renhold 
3. Kontaktreduserende tiltak 

- unngå fysisk kontakt mellom personer 
- hele klassen regnes som en kohort 
- ansatte kan veksle mellom kohorter, men holde avstand 
- unngå trengsel og store samlinger 
- holde avstand i pauser 
- ikke dele mat og drikke 
- begrense deling av utstyr, materiell 

 

 
Konkretiseringer 
Andøy vgs./generelt 
 

 
- God plass gjør at det er mulig å holde anbefalte avstander på 1 meter i alle klasserom uansett nivå 
- Vask på alle klasserom og spritdispensere ved inngangspartier og utenfor bibliotek og kantine 

 

 
Ankomst til skolen 
 

 
- Bruk spritdispenserne ved inngangsdørene 
- Koronaverter/styrking av bemanning ved adkomst til skolen og i pauser i fellesarealene for å bidra til at smittevern bedre etterleves 

anbefales? Anbefalingen er under vurdering.  
 

 
Undervisning 

 
Undervisning i henhold til oppsatt timeplan 
- faste plasser i klasserommene – klassekart for å kunne bidra til rask smittesporing 
- tilgang til sprit servietter for nødvendig renhold av/i grupperom, møterom, klasserom og utstyr 
 
 

 

  

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

 
Garderober/toaletter 
og sittegrupper 
 

 
Klassene benytter seg av garderoben, toalettområdet og sittegrupper som er nærmest eget klasserom. Husk avstand på minst 1 meter 
i pauser.  
 

 
Kantine 
 

 
- Desinfisering av hender ved ankomst 
- Frokost serveres mellom 08:00 og 08:30 
- Servering av mat – ikke selvbetjening 
- Minst 1 meter avstand mellom stolene 
- Avstandsmarkeringer foran disken 
- Begrense bruk av felles kantine – elevene spiser primært på klasserommene 
- Elever på Vg3 oppfordres til å kjøpe mat i friminuttet etter 3. time, Vg1 og Vg2 etter 4. time 
- Kantina må reserveres av faglærer hvis den skal brukes til gruppearbeid. Dette for å unngå at flere klasser oppholder seg i kantina 

samtidig.  
- Ved bruk av vanndispenseren må elevene ha med egne flasker, eventuelt be om å få et glass/kopp i kantina 
 
Det legges ut ark på bordene i kantina. Elever som benytter seg av kantina registrerer seg ved å skrive opp navn og tidspunkt for når 
de kommer og går. Det er allerede oppmerkede bord for de ulike klassene.  
 

 
Avtaler med 
personale og 
skolehelsetjenesten 
 

 
- Henvendelse i ekspedisjonen 
- Ikke adgang til kontor- og administrasjonsfløyen uten avtale  
- Skolehelsetjenesten er fysisk til stede og lett tilgjengelig for elevene 
 

 
Bibliotek 
 

 
- Desinfisering av hender ved ankomst 
- Skyvevegg mellom bibliotek og kantine er lukket 
- Inn-/ og utlån som normalt  
- Biblioteket kan brukes i pauser og studietimer – elevene må selv sørge for vask av bord etter bruk 
 

 
Besøk 
 

 
- Besøkende registreres i egen besøksprotokoll ved ankomst og skriver seg ut igjen 
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Områder Gult nivå 

 
Vikarbruk 
 

 
- Vikarbruk og omrokkering av personell begrenses – administreres av vikaransvarlig. 

 
Hvis noen blir syk 
på skolen 
 

 
- Rom 11 er avsatt til venterom i tilfelle elever blir syke på skolen, og må vente på skyss.  
- Elevene bør unngå offentlig transport 
- Masker tilgjengelig ved behov 
- Elevene må selv ta kontakt med koronatelefonen i kommunen og eventuelt avtale testing 941 79513. Åpent mandag – fredag 

09:00 – 12:00.  
 

 
Skyss 
 

 
- Hold avstand og unngå trengsel, vurder privat skyss om mulig 
- Sjekk retningslinjer fra samferdsel 

 

 
Personalet 
 

 
- Hold avstand på personalrommet 
- Oppfordring til lunsj på forskjellig tidspunkt 

 

 
Renhold 
 

 
- Hyppig og forsterket vask av alle berøringsflater 

 
Munnbind 
 

 
Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen, men munnbind kan brukes utenfor klasserommene der hvor det kan 
oppstå trengsel. Dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind bør det: 
 
1. Foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, og 
2. være gult eller rødt tiltaksnivå i skolen, og 
3. være en situasjon der det ikke er mulig å holde anbefalt avstand til andre på skolen 

I slike situasjoner må munnbind være gratis for elever og ansatte. Skolen har kjøpt inn et lager av munnbind som kan distribureres ut 
ved behov. 
 
Se smittevernveilederen for nærmere råd om bruk av munnbind for elever og ansatte i videregående skole.  
 

 

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

