Innføring av trafikklysmodell – endring av beredskapsnivå
Informasjon til foresatte i skolene uke 24
Regjeringen innførte tilpasninger i smitteverntiltakene den 29. mai, med virkning fra 2. juni 2020.
Smitteverntiltakene skal grupperes i ulike tiltaksnivå avhengig av smittestatus. Tiltakene er
kategorisert som rødt, gult eller grønt nivå – trafikklysmodellen.
Hittil har tiltaksnivået vært på rødt nivå, men fra 2. juni ble dette endret til gult nivå på nasjonalt
plan. Det åpnes videre for at det skal kunne innføres lokale tilpasninger basert på lokal
smittevernfaglig vurdering etter hvert. Forskjellen på de ulike tiltaksnivåene er hovedsakelig graden
av kontaktreduserende tiltak. Skolene må derfor planlegge bemanning og organisering med
bakgrunn i tre ulike scenarier, der åpningstidene blant annet vil variere. Tiltaksnivåene vil også
påvirke i hvilken grad foreldre/foresatte kan komme inn på skolene.
Grønt nivå: Normal åpningstid SFO
1. Ingen syke skal møte på skolen
2. God hygiene og normalt renhold
3. Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
4. Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag.

Gult nivå: Åpningstid SFO vil variere fra 0700-1615 på de ulike skolene.
1. Ingen syke skal møte på skolen
2. God hygiene og forsterket renhold
3. Unngå fysisk kontakt mellom ansatte.
4. Hele klasser regnes som en kohort.
5. trinnvis kohorter på SFO.
6. Unngå trengsel og store samlinger.
7. Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser og friminutt.

Rødt nivå: Åpningstid SFO kl. 08.00 – 15.30
1. Ingen syke skal møte på skolen
2. God hygiene og forsterket renhold
3. Unngå fysisk kontakt mellom ansatte.
4. Dele elever inn i mindre kohorter.
5. Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig.
6. Tilstrebe avstand mellom elever/kohorter
7. Unngå trengsel og store samlinger.
8. Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske
kontakt mellom ulike kohorter.
9. Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

Det gjøres oppmerksom på at det på kort varsel kan komme endringer i beredskapsnivå, basert på
smittevernfaglige vurderinger.

