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Innledning:  
 
Bratsberg skole har utarbeidet en tiltaksplan og beredskapsplan som skal gi oss råd 

og føringer i forbindelse med utbruddet av koronaviruset (covid-19).  

Innholdet i denne planen er hentet fra Utdanningsdirektoratet sine veiledere og 

føringer (som bygger på ulike forskrifter og lovverk), Trondheim kommunes 

beredskapsplaner og føringer, og ikke minst Bratsberg skoles egne tiltak og 

beskrivelser i henhold til skole og SFO-hverdagen. Innholdet i denne plan og 

veileder for smittevern vil kunne oppdateres etter behov ut ifra korona bruddets 

utvikling.  

 

Bratsberg skole skal sørge for at driften skjer i samråd med gjeldende regelverk. Og 

vi skal utarbeide og gjennomføre rutiner som sikrer at miljøet i skolen fremmer helse, 

trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade.  

Vi understreker imidlertid behovet for at alle bidrar til å få til en god åpning av 

skolene. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer et godt samarbeid mellom alle 

aktører som har oppgaver på skolen. Det fordrer et godt samarbeid mellom 

personalet på skolen og skolehelsetjenesten. Videre vil god dialog mellom skole og 

hjem være av sentral betydning. Godt samarbeid med renholdsarbeidere som skal 

ivareta behovet for vask og renhold, er også nødvendig (UDIR 2020). 

 

Hilsen  

Administrasjonen på Bratsberg skole 

( revidert) 11.mai 2020 

 

 



Oppdatert Veileder for smittevern for 1.-7.trinn,finner dere på UDIR:  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 
Nytt i 2. utgave ( Fra smitte veilederen for 1.-7.trinn UDIR) 

Oppdatert 2. versjon er publisert 7. mai 2020. Endringer i denne utgaven av 
smittevernveileder for 1. – 7. trinn er: 

Endringer i kohorter: 

● Skolene får større fleksibilitet i organiseringen av kohorter. 
● Antallet barn i en kohort kan økes noe om klasserom og andre areal tillater det, så 

lenge det er minst 1 meter mellom hver pult. 
● Kohorter bør i størst mulig grad også opprettholdes på SFO. 

Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd: 

● De tre hovedtiltakene er prioritert i følgende rekkefølge: 
(1) Syke personer skal ikke være på skolen (2) God hygiene (3) Redusert kontakt 
mellom personer 

● Presisering av kommunehelsetjenestens rolle. 
● Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra 

helsetjenesten kan møte på skolen. 
● Gjennomføring av større arrangementer må gjøres i henhold til gjeldende 

retningslinjer fra Helsedirektoratet. 

Besøk av skolestartere 

● Prøv å unngå at mer enn 50 barn møter samtidig til skolebesøk. 
● Hvis det er mulig bør barn fra samme barnehage møte samtidig. 
● Gjennomfør møter med foresatte digitalt. 

Råd om rengjøring av leker: 

● Det er ikke nødvendig å vaske leker som kun brukes utendørs. 
● Leker og materiell som kun benyttes av én kohort trenger ikke daglig rengjøring. 

 
 
 
 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/


 
 
Tiltak på Bratsberg skole  fra tirsdag 12.mai 2020 
( -til vi gir informasjon om ev. endringer) 
 
Åpningstid skole/SFO: 
 
 
SFO: kl. 07.00-16.00.  
SFO  har anledning til å gi tilpasninger for de foreldre som har samfunnskritiske 
yrker.  
 
Skole: kl. 0815-12.45. 

 
Atb: 
AtB kjører ordinære ruter.  
Dere finner AtB egen smittevern veileder på AtB sine hjmmesider: 
https://atb.no/aktuelt/skoleskyss-og-smittevern-om-bord-i-buss-article14969-28.html 
 
 
Garderobe: 
Elevene skal stille opp trinn-/gruppevis utenfor garderobene. En voksen vil sende 
elevene inn og ut av garderoben i små puljer. Eleven vil ikke kunne gå inn eller ut 
uten at en voksen har gitt tillatelse. Kontaktlærer gir beskjed hvilke områder elevene 
skal møte opp på.  
 
 
Foreldre/ foresatte skal IKKE komme inn i garderoben, i hverken skole eller 
SFO-tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://atb.no/aktuelt/skoleskyss-og-smittevern-om-bord-i-buss-article14969-28.html


 
 
Garderobe 1.-4.trinn brukes av 1. ,2.,3. og 4. trinn.  

 
Garderobe 5.-7.trinn brukes av 5.,6. og 7. trinn. 
 
Elevene kan legge igjen skiftetøy og innesko på skolen, på anvist plass.  
 
Vi vil i utgangspunktet  være ute i mesteparten av SFO-tiden. Fyll derfor 
garderobeplassen med mye og gode uteklær. 
 
 
 
 
Mat og drikke: 
 
Trondheim kommune anbefaler at alle barn har med egen mat inntil ny beskjed 
kommer. Dette betyr at det ikke blir servert mat på SFO som normalt, men at barn 
som skal være på SFO etter skoletid, må ta med en ekstra matpakke. 
 
I skoletiden må elevene ta med seg matpakke og egen drikke. 
Skolen vil ikke tilby skolemelk eller frukt i første omgang. Elevene må derfor ta med 
egen (merket) drikkeflaske til vann.  
  
Det er viktig at elevene ikke deler mat eller drikke med andre elever.  
 
 
Hygienetiltak: 
 

● Vaske hender i alle overgangssituasjoner. 

● Det tapes opp avstands-tape foran vasker og andre sårbare punkter. 

● Alle elever tar med seg eget pennal.  

● Det er ikke tillatt å ta med seg egne leker på skolen. 

● Det er ikke tillatt å dele privat utstyr som sykkel, sparkesykkel, hjelm med 

mere.  

● Vi prøver å holde de fleste dører åpne, slik at vi unngår å berøre mange 

dørhåndtak. 

● Det lages rutiner på å jevnlig vaske over berøringspunkter som bl.a. 

dørhåndtak, servanter og andre sårbare flater. 

 



 

● Skolen tørker av alle Chrome når elevene kommer på skolen tirsdag 12.mai 

og onsdag 13.mai.  

● I SFO-tiden blir vi ute i store deler av ettermiddagen. 

● Elevene deles inn i grupper både i skole- og i SFO-tid. På SFO vil de ulike 

gruppene ha tilgang på faste rom med tilhørende faste leker. 

● Elevene må være forberedt på at både klasserom og  plasser i garderobene 

blir endret. Dette for å opprettholde avstand mellom både barn og klær. 

● De voksne vasker klasserommet  

● Faste rutiner for forflytning inn og ut av arealene.  

● Egne områder for trinnene i friminuttene. Se tilsynsplan. (Elevene får ulike 

områder de vil kunne være på sammen med trinnet, dette rulleres på fra dag 

til dag).  

● Det er ikke tillatt å leke med elever på andre trinn- 

● Det henges opp synlige plakater om “Vaner som forebygger smitte” og rutiner 

for håndvask. 

● Elevene får tildelt faste toalett og vasker som trinnet skal benytte.  

● Alle ansatte har gjennomført opplæring i smittevern i regi av Trondheim 

kommune.  

● Alle ansatte har ansvar for å påse at hygienetiltak blir gjennomført.  

● Vi skal fremdeles holde 1 meter avstand inne og ute.  

● Biblioteket er stengt. 

 
Renhold 
 
Skolens renholder rengjør bygget etter skoletid fra kl. 12:45, noe som gir oss rent 
bygg hver morgen. Alle toalett vaskes i tillegg før skolestart. Se egen plan fra 
Trondheim Eiendom. 
 
Skolens ansatte skal tørke overflater (bord) og andre berøringspunkt.  
skolen har også flere ansatte som daglig tørker over berøringspunkter, toalettseter 
og kraner. 
 
 
 
 



 
 
 
Undervisning:  
 
Elevene vil kun være på eget klasserom i denne perioden, det vil ikke være 
anledning til å benytte spesialrom eller Idrettsbygg.  
 
 
Leksehjelp:  
Det vil ikke bli tilbud om Leksehjelp i denne perioden.  Vi kommer tilbake med 
informasjon dersom det blir endringer.  
 
 
Meldeboka:  
Minner om at vi fremdeles må ha beskjed før kl. 08.00 hver dag ang. fravær eller 
andre beskjeder. 
 
 
Ansatte:  
Har ansvar for ekstra renhold og hygiene på personalrommet. Se egen plan for 
rutiner. Påse at vi har god avstand på personalrom.  
 
 
Vi tar forbehold om eventuelle endringer. 
 
Med hilsen Administrasjonen på Bratsberg skole 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 


