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Hva skjer om det oppstår smitte i barnehage eller skole? 
Det ser nå ut til at antallet som får påvist covid-19 i Norge er i ferd med å øke og vi ser at det er flere 
skoler og barnehager som er berørt av smitte i andre kommuner. Vi må derfor være forberedt på at 
smitte også kan komme på skoler/i barnehager i Nordreisa. Barn og unge ser ut til å tåle covid-19 
godt. Alvorlig sykdom virker å være svært sjeldent. Det ser også ut som at det heller ikke er så vanlig 
med smittespredning på skolene. Likevel er det viktig å unngå smittespredning i samfunnet for å 
unngå at de som er i risikogruppene blir smittet.  
 
I høst lagde Nordreisa kommune en beredskapsplan dersom det skulle bli nødvendig å gå fra GULT til 
RØDT tiltaksnivå. Foreløpig har det ikke blitt behov for dette i Nordreisa. Det er nå laget en 
beredskapsplan for å håndtere en situasjon der det blir påvist smitte hos en elev/barn eller ansatt på 
skolen/i barnehagen. Målet er å gjennomføre de rette smitteverntiltakene raskt og effektivt med 
minst mulig negativ påvirkning på daglig tilbud.  
 

Beredskapsplanen beskriver følgende tiltak:  

1. Ved påvist smitte settes det krisestab i Nordreisa kommune. I denne staben sitter 
kommuneledelsen sammen med kommuneoverlegen og politisk ledelse. 

2. I krisestab tas det stilling til hvilke tiltak som skal iverksettes og det gis beskjed umiddelbart 
til virksomhetsledere i kommunen før det gis informasjon på kommunens 
informasjonskanaler. 
Mulige tiltak: 
- barn/elever og ansatte som har vært i kontakt med den som er smittet vil få beskjed om å 
være i karantene i 10 dager.  
 - Skolen/barnehagen vil kunne holde stengt i fra 3 og inntil 10 dager, fastsettes i krisestab. 
 I disse dagene vil undervisningen bli gjennomført som hjemmeundervisning på samme måte 
som da skolene var stengt våren 2020. 

3. Etter 3 - 10 dager vil skolen/barnehagen gjenåpne, men gjennomføre undervisningen/daglig 
drift i henhold til RØDT tiltaksnivå slik det er beskrevet på UDIR´s hjemmesider og i våre 
beredskapsplaner. Se udir.no om Råd og støtte til barnehager og skoler under 
koronavirusutbruddet (covid-19) 2020. 

4. I løpet av de nærmeste to ukene vil elever og ansatte bli oppfordret til å melde seg for 
testing selv med milde symptomer. Målet er å fange opp om smitte kan ha spredt seg.  

5. Etter disse to ukene kan skolen gå tilbake til normalsituasjonen, gitt at det anses at 
smittesporingen er under kontroll. Vi er klar over at dette vil medføre en god del praktisk 
utfordringer for elever og foreldre. Men vi tror at gjennom effektiv og målrettet håndtering 
av situasjonen kan vi både hindre smittespredning og samtidig få tilbakeført undervisningen 
til normalen på raskest mulig måte. 
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