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Generell informasjon om koronatiltak i skolen basert på informasjon fra 

www.udir.no  
 

Grønt nivå 

Skolene følger pr. 17.08.21 grønt nivå i trafikklysmodellen for smitteverntiltak.  

Skoler kan følge grønt nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter 

beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. Dette gjelder for områder med mye smitte. Gult 

tiltaksnivå skal ikke benyttes som forebyggende tiltak. 

På grønt nivå kan skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for 

organisering i kohorter.  

 

Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak: 

• Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. 

• Det er viktig å holde avstand der det er mulig. 

• Normalt renhold og god håndhygiene 

 

 

Ansvarlig arrangør  

• Skolens rektor eller en kulturkontakt med delegert ansvar er ansvarlig arrangør når 

arrangementet foregår på skolen. God dialog med kulturkontakt er viktig for en god 

og trygg gjennomføring. 

• Når arrangementet er utenfor skolen er det som oftest huseier/driftseier ved 

kino/kulturhus som er ansvarlig arrangør. Ved slike arrangementer har 

distriktsansvarlig dialog med arrangør og skolen for vurdering rundt hver enkelt 

hendelse. 

• DKS Nordlands distriktsansvarlige sender ut informasjon i forkant av arrangementet 

for å følge opp mulige endringer i turnéplan eller smittesituasjon.  

 

Du finner denne smittevernveilederen også på www.dksnordland.no.  

 

Smittevernveilederen vil oppdateres fortløpende i henhold til nye nasjonale retningslinjer. 

 

Innhold 
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https://www.denkulturelleskolesekken.no/nordland/om-dks-nordland/kontakt-oss/
http://www.dksnordland.no/
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Kontaktreduserende tiltak – råd for barneskoler 1-7.trinn 

Grønt nivå 

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres som normalt og det er ikke behov for 

organisering i kohorter.  

 

Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak: 

• Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. 

• Det er viktig å holde avstand der det er mulig. 

• Normalt renhold og god håndhygiene 

• Ingen syke skal  

 
Fysisk kontakt: 

• Behovet for nærhet og omsorg må ivaretas. Ansatte skal vaske hender etter kos og 
trøsting. 

• Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig. 
 
 
 
For ansatte: 

• Følg nasjonale smittevernanbefalinger 

• Unngå håndhilsning og klemming. 
• Det skal legges til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte. De som er 

beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta 
spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 

 

 

Godt renhold 

• Ved grønt nivå er det tilstrekkelig med normalt renhold 
 

Samlinger på tvers av skoler eller kommuner – leirskoler, skoleturer og andre 

samlinger: 

På grønt nivå kan samlinger uten overnattinger gjennomføres som normalt. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/vaksinert-eller-gjennomgatt-covid-19/?term=&h=1#hvem-blir-regnet-som-fullvaksinert-og-beskyttet-og-hva-mener-vi-med-risikogruppe
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/vaksinert-eller-gjennomgatt-covid-19/?term=&h=1#hvem-blir-regnet-som-fullvaksinert-og-beskyttet-og-hva-mener-vi-med-risikogruppe
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Kontaktreduserende tiltak – råd for ungdomsskole 8.-10.trinn 

Grønt nivå 
På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres som normalt og det er ikke behov for 

organisering i kohorter. 
 

Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak: 

• Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. 

• Det er viktig å holde avstand der det er mulig. 

• Normalt renhold og god håndhygiene 

 
 
Fysisk kontakt: 

• Unngå håndhilsning og klemming. 

• Elevers behov for omsorg må ivaretas. 
 
 
 
For ansatte: 

• Følg nasjonale smittevernanbefalinger. 

• Det skal legges til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte. De som 

er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre, men bør ta spesielle hensyn til 

ubeskyttede i risikogrupper.  

 

Godt renhold 

• Ved grønt nivå er det tilstrekkelig med normalt renhold 
 

Samlinger på tvers av skoler eller kommuner – leirskoler, skoleturer og andre 

samlinger: 

På grønt nivå kan samlinger uten overnattinger gjennomføres som normalt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/vaksinert-eller-gjennomgatt-covid-19/?term=&h=1#hvem-blir-regnet-som-fullvaksinert-og-beskyttet-og-hva-mener-vi-med-risikogruppe
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Kontaktreduserende tiltak – råd for videregående skoler vg1-3. 
 

Grønt nivå 
På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres som normalt og det er ikke behov for 

organisering i kohorter. 
 
Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak: 

• Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. 

• Det er viktig å holde avstand der det er mulig. 

• Normalt renhold og god håndhygiene 

 
 
Fysisk kontakt: 

• Unngå håndhilsning og klemming. 
 
 
 
For ansatte: 

• Følg nasjonale smittevernanbefalinger. 

• Det skal legges til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte. De som 

er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre, men bør ta spesielle hensyn til 

ubeskyttede i risikogrupper.  

 

Godt renhold 

• Ved grønt nivå er det tilstrekkelig med normalt renhold. 
 

Samlinger på tvers av skoler eller kommuner – leirskoler, skoleturer og andre 

samlinger uten overnatting: 

På grønt nivå kan samlinger gjennomføres som normalt. Det må foreligge en plan for 

håndtering av elever som blir syke eller må følges opp med testing og/eller i karantene. Dette 

innebærer å ha tilgjengelige fasiliteter for isolasjon/karantene og rutiner for hjemreise. Det 

må sikres gode rutiner for informasjon, både i forkant av samlinger og dersom det oppstår 

sykdom eller påvises smitte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/vaksinert-eller-gjennomgatt-covid-19/?term=&h=1#hvem-blir-regnet-som-fullvaksinert-og-beskyttet-og-hva-mener-vi-med-risikogruppe
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DKS Nordland – arrangementer utenfor skolen under Covid-19 

Felles for 1.klasse grunnskole til og med 3. videregående 

 
• På grønt nivå må arrangementer gjennomføres i henhold til gjeldende regler, samt 

følge anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.  

• Alle arrangementer på offentlig sted skal ha en ansvarlig arrangør som fungerer som 

vertskap med ansvar for smittevern på stedet. 

• Skolene må ha en skriftlig oversikt over hvilke elever som deltar. Oversikten må være 

tilgjengelig i 14 dager etter arrangementet.  

 

 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gjester-i-hjemmet-og-avstand

