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Sjekkliste for Stortangen skole for covid-19/korona 

Gult nivå 1.-7.årstrinn, rødt nivå for 8.-10.årstrinn 
 

Oppdatert 3.1.2021 

 

Skoleeiers overordnete ansvar 
Tiltak Utført 

dato 

Merknad 

 
Lage beredskapsplan for ulike tiltaksnivå i 

henhold til trafikklysmodellen 
  

- Oppvekst- og kultursjefens plan er delt med 

ansatte via Teams 

16.8.2020 Videreføres i denne sjekklista 

 

Opplæring av ansatte i smitteverntiltak ved at de 

gjøres kjent med innholdet i denne veilederen 
  

- Lenke til oppdaterte veiledere (FHI/Udir) er delt 

med ansatte via Teams 

4.1.2021 Så snart nye veiledere er kunngjort 

- Lenke til denne sjekklista er distribuert til alle 

ansatte via Teams. Egen gjennomgang for ansatte 

4.1.2021. Egen gjennomgang uke 1 for ansatte 

som ikke deltok 4.1.2021 

- Kvittering fra ansatte i Forms 

4.1.2021 

 

 

 

Uke 1 

 

 

Informasjon til foresatte om nye rutiner på 

skole/SFO 

  

- Sendt ut informasjon per VFS til alle foreldre 

 

3.1.2021 Oppdatert informasjon sendes ut løpende via 

brev, nettside og VFS 

- Egen informasjon til FAU og SMU  Settes på dagsorden ved første møte i 

rådsorganer 

 

Lage plan for håndvaskrutiner for elever og 

ansatte 

  

- Plan for håndvask utarbeidet 14.8.2020 Se vedlegg 1, videreføres 4.1.2021 

- Følger rutiner fra FHI 14.8.2020 Videreføres 4.1.2021 

 

Lage skriftlig rutine for renhold   

- Se renholdsplan  Oversendt fra renholdsleder 

   

 

Lage plan for oppretting og organisering av 

kohorter 

  

- Utarbeidet, se vedlegg 14.8.2020 Se vedlegg 2, videreføres 4.1.2021 

 

Ha dialog med ansatte som er i risikogrupper 

og barn som har behov for tilrettelegging 

  

- Gitt orientering om at den ansatte må kontakte 

fastlege for å avklare eventuelle spørsmål 

14.8.2020 Orientering gitt på planleggingsdag og 

4.1.2021 
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omkring risiko. For øvrig forholder man seg til 

smittevernveileder 

- Sendt ut informasjon til foreldre om eventuelt 

behov for tilrettelegging 
3.1.2021 Sendt ut melding via Visma Flyt Skole 

3.1.2021, samt publisering på skolens 

nettside 

 

Hygienetiltak 
Tiltak Utført 

dato 

Merknad 

 

Sikre at det er nok såpe og tørkepapir 

tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og 

toaletter 

  

- Kompletteres daglig  Se rutine fra renholdsleder 

 

Opplæring av elevene i håndvaskrutiner og 

hostehygiene 

  

- Materiell fra FHI gjennomgås første skoledag, 

repeteres før matpause første dag etter juleferien 

og ved alle faste håndvasktidspunkter 
- Daglig punkt i samlingsstund for elevene 

17.8.2020 Kontaktlærere ansvarlig 

 

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og 

hostehygiene 

  

- Materiell fra FHI 14.8.2020 Ved alle toaletter og ved alle servanter 

 

Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der 

ikke håndvask er tilgjengelig 

  

- Driftsteamet har hengt opp dispensere  Ved elevgarderober og på personalrom 

 

Planlegge håndhygienetiltak ute og på tur 

(våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon) 

  

- Innkjøp av våtservietter og mindre flasker med 

håndsprit 
14.8.2020 Flasker med håndsprit levert fra 

renholdsleder. Våtservietter innkjøpt. 

Kompletteres løpende etter behov 

 

Redusert kontakt mellom personer (gult og rødt nivå) 
Tiltak Utført 

dato 

Merknad 

 

Vurdere aktiviteter ute/uteskole   

- Uteskole kan gjennomføres som vanlig 

- Kroppsøving kan foregå innendørs på gult nivå 

(1.-7.årstrinn). På rødt nivå (8.-10.årstrinn) 

fortrinnsvis utendørs hvis avstand ikke kan 

overholdes. 

- Dusjing for 1.-7.årstrinn som avklart høsten 2020 

med renhold første skoleuke 

- Ingen dusjing for 8.-10.årstrinn ettersom avstand 

ikke kan overholdes  

14.8.2020 

3.1.2021 

 

 

 

3.1.2021 

 

14.8.2020 

Orientering til personalgruppe 

Orientering til personalgruppe 

 

 

 

Orientering til personalgruppe 

 

Orientering til personalgruppe 
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- Ekskursjoner kan gjennomføres innenfor hver 

kohort og hvert hovedtrinn 

Orientering til personalgruppe 

 

Sørg for egen pult/arbeidsplass med avstand 

mellom elever 

  

- Elever er tildelt fast plass i klasserommet med 

god avstand mellom pultene 

- Øke avstand for ungdomstrinnet per 4.1.2021 

17.8.2020 

 

3.1.2021 

Elever har fast plass i klasserommet 

 

Elever har fast plass i klasserommet 

 

Vurdere bruk av rom i forhold til antall elever i 

gruppene, ta i bruk større lokaler hvis mulig 

  

- Klasser bruker fra og med 12.5.2020 sine 

vanlige klasserom. Avstand mellom 

arbeidspulter økes for å ivareta krav om 

avstand 

- Skillevegger på 5.-7.klasse og 8.-10.klasse 

åpnes opp for å gi større plass/avstand i 

klasserom 

12.5.2020 Se vedlegg 2 

 
Plan for avstand mellom elever og hygienetiltak 

ved måltider/i kantine 

  

- På rødt nivå spiser elever medbrakt mat/frukt på 

klasserom. Elevene skal ha med egen drikke 

 

 

- På gult nivå tilbys foreldrebetalt skolemåltid. 

Beskrives i vedlegg 4 

3.1.2021 

 

 

 

13.8.2020 

Avklares med smittevernlege 4.1.2021. Alle 

elever får skolemat 4.1.2021. Øke avstand 

mellom elever på ungdomstrinnet i foajeen 

 

Elevene spiser medbrakt matpakke i foajé. 

Foreldre fått informasjon med beskrivelse av 

rutiner for å sikre smittevern 

Sikre gode rutiner for måltider/i kantiner og at mat 

serveres porsjonsvis 

13.8.2020 Rutiner for matordning på plass fra 10.9.2020 

 

Legg til rette for kombinasjon for digital 

undervisning og fysisk oppmøte (rødt nivå) 

  

- Så langt mulig møter elever på skolen som vanlig 

til fysisk undervisning 

- Språkdag gjennomføres ikke på gult og rødt nivå 

- Undervisning i spansk og tysk gjennomføres 

digitalt der elevene fysisk møter på sine 

respektive skoler 

- I arbeidslivsfag planlegges det for praktisk arbeid 

ved den respektive skole  

4.1.2021 

 

13.8.2020 

13.8.2020 

 

 

13.8.2020 

 

 

 

Avklare om ansatte kan bevege seg mellom 

skolene fysisk (4.1.2021) 

 

Lag en plan for å redusere trengsel i 

garderober, toaletter og på vei inn og ut av 

lokalene 

  

- 1.-4.årstrinn organiserer inn- og utmarsj 

gruppevis for å unngå trengsel i elevgarderobene 

14.8.2020 Gjennomgått på planleggingsdag, videreføres 

- 5.-7.årstrinn organiserer inn- og utmarsj 

gruppevis for å unngå trengsel i elevgarderobene 

14.8.2020 Gjennomgått på planleggingsdag, videreføres 

- 8.-10.årstrinn organiserer inn- og utmarsj 

gruppevis for å unngå trengsel i elevgarderobene 

14.8.2020 Gjennomgått på planleggingsdag, videreføres 

og gjentas spesielt for elever og ansatte 

4.1.2021 
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Eventuelt introdusere merking på gulv for å sikre 

avstand i områder der det kan oppstå trengsel 

  

- Det etableres merking på gulvet i forbindelse 

med skolemåltid i skolens foajé 

 Foreløpig ikke iverksatt da elevene spiser 

kohortvis og til forskjellige tider 

 

Vurdere alternerende tidspunkt for 

friminutt/pauser for å begrense antall elever som 

er ute samtidig 

  

- Alternerende tidspunkt for friminutt vurderes 

som lite hensiktsmessig og vanskelig å 

gjennomføre 

- Skolens område er delt inn i soner for de ulike 

hovedtrinn 

- Inn- og utmarsj er regulert for å unngå trengsel 

14.8.2020 

 

 

14.8.2020 

 

14.8.2020 

Vurdert som uaktuelt med bakgrunn i elevtall 

 

 

Skolens nærområde er inndelt mellom 

hovedtrinn 

Trinnvis utmarsj regulert for å unngå trengsel 

 

Plan for bemanning ute i friminutt, for å hjelpe 

elever å holde avstand 

  

- Plan for tilsyn revidert/oppdatert 17.8.2020 Se vedlegg 3b. Revidert til 4.1.2021 

 
 

Eventuelt dele opp utearealer slik at elever fra 

ulike grupper blandes i liten grad 

  

- Skolens uteområde er delt inn med soner for de 

ulike hovedtrinn 

- Fotballbanen er delt inn med soner for de ulike 

hovedtrinn 

17.8.2020 

 

17.8.2020 

Gjennomgått med elever første skoledag, 

videreføres 

Gjennomgått med elever første skoledag, 

videreføres 

 

Unngå større samlinger av elever   

- Samling for hele skolen kun i Liernehallen med 

kohortvis plassering og god avstand. 

- Trinnvise samlinger kan gjennomføres i foajeen 

med god avstand mellom elever, og ved at elever 

sitter samlet per klasse/kohort 

14.8.2020 

 

4.1.2021 

Møblering for å sikre avstand mellom 

kohorter (trinn), videreføres 

 
Unngå kollektivtransport ved turer ut av skolen   

- Turer ut av skolen løses ved bestillingsskyss. 

Elever organiseres i så fall per klasse og/eller 

kohort  

14.8.2020 Gjennomgått på planleggingsdag, videreføres 

 

Plan for gjennomføring av skoleskyss   

- Ivaretas av AtB   

 

Renhold (gult og rødt nivå) 
Tiltak Utført 

dato 

Merknad 

 
Lag en plan for renhold, som beskriver hyppighet 

og metode for de ulike punktene. Planen må 

omfatte toaletter, servanter, hyppig berørte 

gjenstander (dørhåndtak, trappegelendre, 

lysbrytere ol.) 

  

- Se renholdsplan 23.4.2020 Oversendt fra renholdsleder 
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Lag en plan for renhold av leker, sportsutstyr, 

nettbrett og lignende. Leker og gjenstander som 

ikke kan vaskes ryddes bort 

  

 

- Unødvendig utstyr ryddes vekk. Vurderes å tas 

fram etter hvert som behov 
24.4.2020  

- Fast utstyr (baller, hoppetau, hoppestrikk) til hver 

kohort. Plasseres i elevgarderoben på slutten av 

hver dag, og kan tas ut ved starten av hver dag 

11.5.2020  

 

 

- Uteleker som sykler, bøtter, spader disponeres 

utelukkende av samarbeidende kohorter 1.-

2.klasse og 3.-4.klasse. Oppbevares i lekebua 

11.5.2020 Lekebua låses opp 08:45 og låses igjen på 

slutten av siste friminutt. Ingen andre elever 

har tilgang til disse utelekene. 

- Utstyr ute kan eventuelt vaskes med 

såpevann etter bruk 
23.04.2020 Det er kjøpt inn ugresspumper som kan 

brukes ved vasking av utstyr ute 

 

For ansatte (gult og rødt nivå) 
Tiltak Dato 

utført 

Merknad 

 
Begrens fysiske møter, legg eventuelt til rette for 

videokonferanse (gult/rødt nivå) 
  

- Teams (eller andre systemer) benyttes for 

eksterne møter 
14.8.2020 Interne møter avholdes i henhold til 

oppdaterte retningslinjer for Lierne 

kommune, videreføres 

- Enkelte faglærere følger opp sine fag per Teams, 

fra hjemmekontor eller arbeidsrom/kontor 
14.8.2020 I tråd med oppsatt timeplan ved behov 

- Trinnmøter kan holdes fysisk så lenge avstand 

overholdes 

3.1.2021 Orientering 4.1.2021 

- Fellesmøter gjennomføres som digitale møter 4.1.2021 Orientering 4.1.2021 

 

Holde avstand til andre ansatte   

- Ansatte holder avstand på arbeidsrom og 

pauserom 

14.8.2020 Orientering til personalgruppa, videreføres 

 

Etabler rutiner for rengjøring av felles 

nettbrett, datamaskiner og tastaturer 

  

- Se renholdsplan 23.4.2020 Oversendt fra renholdsleder. Ansatte 

disponerer hver sin bærbare PC 

 

Begrense bruk av offentlig transport   
- Orientering første planleggingsdag 11.8.2020 Ingen ansatte reiser til vanlig med 

kollektivtransport til og fra arbeidsplassen 

- Deltakelse på kurs, møter, konferanser og 

lignende 

11.8.2020 Forholder oss til de til enhver tid gjeldende 

retningslinjene for ansatte i Lierne kommune 
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Vedlegg 1 – Rutiner for håndvask 

Innledning 
- Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før 

tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å 

vaske hendene når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk 

- Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit (70 prosent alkohol) virker mot koronaviruset og er et godt alternativ 

dersom håndvask ikke er mulig. Hvis hendene er synlig skitne eller våte, har hånddesinfeksjon redusert 

effekt. Da bør hendene i stedet rengjøres med såpe og vann 

- Unngå å ta deg i ansiktet. Da hindrer du indirekte kontaktsmitte fra hendene til øyne, munn og luftveier 

Elever og ansatte skal vaske hender: 
- Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem 

o Det sendes ut informasjon til foreldre med påminnelse om håndhygiene før de drar hjemmefra og 

når de kommer hjem fra skolen 

- Når man kommer til skole/SFO 

o Voksne vasker hender grundig når de kommer til arbeidsplassen på morgenen. Ta av 

håndsmykker, ringer og klokke 

o Elever ledes gruppevis inn i elevgarderobe. De voksne organiserer håndvask. Kan fordele elever i 

samme gruppe på håndvask i garderobe og i klasserom. Vi passer på å unngå trengsel og å holde 

avstand 

- Etter hosting/nysing 

o Papirhåndklær finnes på hvert klasserom og på toaletter 

- Etter toalettbesøk 

o Informasjon til elever om håndvask etter toalettbesøk. Minne elever på daglig. Etablere toalettvakt 

dersom oppfordringer ikke virker 

- Før og etter måltider 

o Når måltider inntas på klasserom og fast arbeidspult 

▪ De voksne organiserer håndvask på klasserom og garderober for å unngå trengsel. 

Håndvask før og etter måltidene 

o Når måltider inntas i foajeen 

▪ De voksne organiserer håndvask før avmarsj til foajé. Håndvasker på klasserom og i 

garderober benyttes for å unngå trengsel. Håndvask organiseres også etter måltidene 

- Etter man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt 

o Elever ledes gruppevis inn i elevgarderobe. De voksne organiserer håndvask. Kan fordele elever i 

samme gruppe på håndvask i garderobe og i klasserom. Vi passer på å unngå trengsel og å holde 

avstand 

- Ved synlig skitne hender 

o Voksne er påpasselig med å sende elever til håndvask når skitne hender ellers observeres 

Alternativer til håndvask: 
- Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke 

håndvaskmuligheter er tilgjengelig 

- Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er mulig å vaske hender (for eksempel i garderoben) 

o Dispensere er satt opp på personalrom, ved elevgarderobe 1.-4.årstrinn, ved elevgarderobe 5.-

7.årstrinn og ved elevgarderobe 8.-10.årstrinn 

- Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved våte eller synlig skitne hender, da bør håndvask utføres 
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- Alkoholbasert desinfeksjon kan være egnet ute og på tur, etter at skitne hender først er rengjort med 

våtservietter 

o Klassene har tilgang til flasker med håndsprit og våtservietter som kan medbringes ved aktivitet 

utenfor skolebygget 
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Vedlegg 2 - Plan for oppretting og organisering av kohorter 

 

- 1.-2.klasse 

o 1.-2.klasse er 9 elever. Dette defineres som én kohort. AtB ivaretar smittevernkrav i forbindelse 

med skoleskyss 

o Klassen har tilgang til ett toalett i elevgarderobe og to håndvasker 

o Elevene bruker sine vanlige plasser til klær og sko. Elevene skal oppbevare ombytteklær i 

pose/bag eller sekk. 

o Det er én elev med fast plass i SFO fra 1.-2.klasse. 

 

- 3.-4.klasse 

o 3.-4.klasse er 13 elever. Dette defineres som én kohort. AtB ivaretar smittevernkrav i forbindelse 

med skoleskyss 

o Klassen har tilgang til ett toalett i elevgarderobe og to håndvasker 

o Elevene bruker sine vanlige plasser til klær og sko. Elevene skal oppbevare ombytteklær i 

pose/bag eller sekk. 

o Det er tre elever med fast plass i SFO fra 3.-4.klasse. 

 

- 5.-7.klasse 

o 5.-7.klasse er 25 elever. Dette defineres som én kohort. Klassen bruker sin vanlige inngang og 

elevgarderobe. AtB ivaretar smittevernkrav i forbindelse med skoleskyss 

o Klassen har tilgang til ett toalett i elevgarderobe og to håndvasker 

o Elevene bruker sine vanlige plasser til klær og sko. Elevene skal oppbevare ombytteklær i 

pose/bag eller sekk. 

 

- 8.-10.klasse 

o 8.-10.klasse er 24 elever. Dette er én kohort. Klassen bruker sin vanlige inngang og 

elevgarderobe. AtB ivaretar smittevernkrav i forbindelse med skoleskyss 

o Klassen har tilgang til to toalett i elevgarderobe og fire håndvasker 

o Elevene bruker sine vanlige plasser til klær og sko. Elevene skal oppbevare ombytteklær i 

pose/bag eller sekk. 

-- 

- Inn- og utmarsj for alle klasser reguleres slik at det ikke blir trengsel i elevgarderoben. Elever slippes inn 

og ut gruppevis for å unngå kø. 
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Vedlegg 3 – Planlegge for aktiviteter ute med ulike tider for ulike kohorter 

På gult nivå følger skolens elever ordinær timeplan med ordinære tider for friminutt. Skolegården er helt inn i soner for 

de ulike kohortene. 

4.1.2021: Elever på ungdomstrinnet følger ordinær timeplan. I perioden fram til vinterferien (uke 8) har 

ungdomstrinnet inneordning. 
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Vedlegg 3b Plan for tilsyn revidert/oppdatert 
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Vedlegg 4 Servering av foreldrebetalt skolemåltid (gult og rødt nivå), risikovurdering om kritiske 

punkter. Oppdatert 3.1.2021 

Det vises for øvrig til IK Mat for Stortangen skole. 

 

Håndvask 

- Håndvask og håndhygiene er beskrevet i IK Mat. Det er viktig å forsterke etterlevelse av rutiner for 

håndvask på gult nivå. Bemanning i serveringen skal vaske hender grundig og hyppig 

- Engangshansker benyttes ved opplegging og supplering av matvarer på buffeten 

- Når elever og ansatte kommer til mat skal de ha vasket hendene, jamfør sjekkliste for håndhygiene 

- Pumpeflaske med håndsprit er satt fram først på buffeten og skal benyttes av alle gjester 

 

Dekking av buffet 

- Buffeten dekkes i henhold til beskrivelsen i IK Mat 

- Hele buffetbordets lengde benyttes for å skape avstand og for å unngå trengsel 

 

Rekkefølge 

- 1.-4.klasse ankommer til foajeen klokka 10:50. De voksne ordner kø slik at trengsel unngås. Elevene 

sitter på sine faste og tildelte sitteplasser. De voksne ser til at kø og trengsel unngås når elevene skal 

forsyne seg andre og/eller tredje gang 

- 5.-7.klasse ankommer til foajeen klokka 11:05. De voksne som følger elevene ordner kø slik at trengsel 

unngås. Elevene sitter på sine faste og tildelte sitteplasser. De voksne ser til at kø og trengsel unngås når 

elevene skal forsyne seg andre og/eller tredje gang 

- 8.-10.klasse ankommer til foajeen klokka 11:15. De voksne ordner kø slik at trengsel unngås. Elevene 

sitter på sine faste og tildelte sitteplasser. De voksne ser til at kø og trengsel unngås når elevene skal 

forsyne seg andre og/eller tredje gang 

- Voksne i foajeen skal påse at det ved opprydding ikke oppstår kø og trengsel ved ryddetralla 

- Innleid hjelp gis orientering om smittevern og forholder seg til retningslinjene 

 

Felles kontaktpunkter 

- Elever og ansatte orienteres om kun å berøre eget glass og dekketøy 

- Bøyle for melkedispenser vaskes med såpe og vann jevnlig gjennom matserveringen 

- Gripebestikk benyttes til alt pålegg 

- Gripebestikket byttes ut mellom hver pulje elever (hovedtrinn) og ellers ved behov 


