TYNSET KOMMUNE
Tynset barneskole
2500 Tynset
Tlf. 62 48 50 70

Beredskapsplan for Tynset barneskole:
Målsetting med denne planen er å sikre at Tynset barneskole raskt er i stand til å trappe opp
og ned på tiltak ut fra den til enhver tid gjeldende smittevernsituasjon.
Skolen skal kunne gi alle elever et opplæringstilbud som er i samsvar med det til enhver tid
gjeldende regelverk for grunnopplæringen uavhengig av smittesituasjon. Tynset barneskole
må derfor ha:
 Kontakt med smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå tiltakene i skolen skal
iverksette ut fra
 Rutiner/planer for kontaktreduserende tiltak i gul og rød situasjon. Dette gjelder blant
annet plan for organisering i kohorter (mindre grupper)
 Rutiner for god hygiene
 Planer og rutiner for forsterket renhold i gul og rød situasjon (se egen plan)
 Tilstrekkelig bemanning dersom ansatte blir syk eller det må gis opplæring hjemme
(se kontinuitetsplan)
 Rutiner for oppmøte- og hentetider i gul og rød situasjon
 Tilstrekkelig med lokaler
 Tilstrekkelig utstyr, inkludert digitalt utstyr
 Tilstrekkelig skoleskysskapasitet

Generelt om smittevern ved Tynset barneskole
1. Syke personer skal ikke være på Tynset barneskole
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer

Syke personer skal ikke være på Tynset barneskole (TB)
Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre
luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først
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og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet
symptomene oppstår.
De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste,
i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.
Ved slike symptomer skal man holde seg hjemme og kontakte lege. Lege avgjør om det skal
foretas testing og en eventuell lengde på fraværet fra skolen.

Når skal elever, foresatte og ansatte møte på TB?
Elever og ansatte skal komme til oss:
 Når de ikke har symptomer på sykdom
 Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har
vært symptomfrie i 1 døgn
 Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19,
skal eleven og den ansatte møte som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen
dersom de får symptomer (se under)
 Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi,
rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte hos oss. Vi må
ha beskjed i forkant hvem dette gjelder
 Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon,
og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen såfremt barnet
ikke har feber og ellers er friskt

Når skal elever og ansatte ikke møte på TB?
Elever og ansatte med luftveissymptomer:
 Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke
møte på TB. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Lege
kontaktes for å avgjøre en eventuell testing for covid-19
Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:
 Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i
isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).
Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet
Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid19:
 Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i
karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).
Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet
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Foresatte og andre som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:
 Skal ikke møte på TB, og må finne andre løsninger for følging og henting av elevene

Når sykdom oppstår på Tynset barneskole
Det er viktig at elever som får symptomer på luftveisinfeksjon, drar hjem (etter varsling til
foresatte) eller blir hentet så fort det lar seg gjøre. Syke elever bør ikke ta offentlig transport.
Eleven som må hentes, må da vente på et eget rom sammen med en ansatt eller ute der det
ikke er andre elever/personale. Sanserommet i garderoben til 5.-6.trinn er avsatt til
beredskapsrom for elever som blir syke på skolen.
Om mulig bør den ansatte holde to meters avstand, men det må gjøres en avveining i forhold
til elevens alder og behov for omsorg. Hvis det ikke er mulig å holde to meters avstand, og
eleven er komfortabel med det, bør eleven ta på munnbind for å redusere smittespredning til
andre. Hvis ikke eleven vil ha på munnbind, bør den voksne ta på munnbind hvis ikke to
meters avstand kan overholdes. Munnbind og engangshansker skal oppbevares på
beredskapsrommet.
Ansatte som blir syke mens de er på TB må gå hjem så snart det er mulig. De elevene den
syke ansatte har ansvar for, må bli ivaretatt av andre ansatte eller sendes hjem. Syke ansatte
bør ikke ta offentlig transport. Syke ansatte bør ta på munnbind for å redusere smittespredning
hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre.
Ved stort sykefravær av ansatte eller ved et større smitteutbrudd ved trinnet eller på skolen
kan det skje at det ikke vil være mulig å gi et tilbud på skolen. Det vil da legges opp til
hjemmeskole. Dette skjer i samråd med og etter avgjørelse av kommunens
smittevernmyndighet (kommuneoverlege og rådmann).

Hva hvis en i husstanden til en elev/ansatt er syk
Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet covid-19, skal
eleven/den ansatte møte på TB som normalt. Eleven/den ansatte skal imidlertid gå hjem fra
skolen dersom de får symptomer, som nevnt i avsnittet over.

Hvis en i husstanden til en elev/ansatt har bekreftet covid-19
Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene
etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på Tynset
barneskole.
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Rutiner og planer for kontaktreduserende tiltak på skolen i ulike fargesituasjoner
Rutiner
Elever og ansatte skal vaske hender

GRØNN

GUL

RØD

X

X

X

Holde avstand 1 meter

X

Redusert kontakt mellom grupper

X

Forsterket redusert kontakt (faste små kohorter)

X
X

Unngå håndhilsing

X

X

Faste plasser i klasserommet

X

Faste toalett og garderobeplasser

X

Faste uteområder i friminutt

X

Elevene skal ikke dele mat og drikke

X

X

Elevene skal sitte på egen plass når de spiser

X

X

Elevene skal ikke spise sammen med andre enn sin egen kohort
Mat kan serveres på SFO

X
X

X

Leker kan ikke tas med hjemmefra

X

Læringsmateriell skal ikke deles mellom grupper før de er
rengjort

X

Elevene får utdelt eget utstyr til skriving, tegning og klipping o.l.

X

Foreldre (eller andre eksterne) kan ikke komme inn på skolen

X

Utleie av skolens lokaler til eksternt bruk er ikke tillatt

X

Skolearrangementer som foreldremøter, kulturelle skolesekken,
hyggekvelder o.l. er ikke tillatt

X

Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye
som mulig

X

Undervisning i mat og helse gjennomføres på alternative måter
(f.eks. hjemmeundervisning)

X

Kommunens smittevernmyndighet
Kommuneoverlegen er øverste smittevernmyndighet i Tynset kommune, og har til enhver tid
ansvar for å fastsette lokal smittevernsituasjon som skolens tiltak skal iverksettes ut fra.
Kommuneoverlege sitter i kommunens kriseteam sammen med utdanningssjef. Der avholdes
det ukentlige møter. Utdanningssjef holder skolene informert om hvilken smittevernsituasjon
vi skal organisere ut fra.
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Plan for forsterket redusert kontakt i rød situasjon
Grønt nivå kjennetegnes ved at skolehverdagen kan organiseres som normalt, og er ikke
nærmere beskrevet her.
På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort, men der vi må ha flere tiltak for å
redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det ikke være
behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.
På Tynset barneskole varierer klassestørrelsen fra 43 elever til 61 elever. Disse vil på gult
nivå regnes som en kohort. Ansatte ved skolen jobber stort sett på et trinn, og det vil ikke
være behov for ansatte å jobbe på tvers av kohorter. Utfordringen kommer når det oppstår
sykdom eller annet fravær som gjør at det blir behov for interne/eksterne vikarer. Dette klarer
vi ikke å unngå.
På rødt nivå skal elevene deles inn i mindre kohorter, og det må organiseres ut fra mer
skjerming og mindre kontakt mellom kohortene. Denne organiseringen på rødt nivå beskrives
i det følgende.
For å få plass til alle kohorter (totalt 19 kohorter) når smittevernet krever rødt nivå, har vi
behov for 3 klasserom på Holmen. Med bakgrunn i ekstra lokaliteter ved Holmen vil det ikke
være nødvendig med redusert åpningstid SFO eller begrensing i skoletilbudet ved Tynset
barneskole ved rødt nivå.

Trinn

Antall elever pr kohort

Rom

Ansatte

1.trinn

2 kohorter med 22 elever pr kohort.

1.trinn A

44 elever totalt.

1.trinn B

Kirsti Holøyen
Maj Irene Kvernes
Ragnhild Berger
Sigbjørn Nygård
Annabeth Motrøen
Ingunn Kleven
Haldis Grøtli

2 kohorter fordelt med 20 og 23 elever.

2.trinn A

43 elever totalt.

2.trinn B

2 kohorter fordelt med 24 og 25 elever.

3.trinn A

49 elever totalt.

3.trinn B

3 kohorter fordelt på 18, 18 og 19

4.trinn A

2.trinn

3.trinn

4.trinn

Ragnhild Hoston
Eli B. Finstad
Estrid Hansen
Kjersti Haga Vang
Helen Eggen Sira
Ann Elisabet Aaseng
Trine E. Sagvang
Ole A. Thomasgaard
Britt V. Sandvold
Snezana Vukovic
Hanne D. Brekken
Grethe Kristin Graven
Marianne S. Støen
Siri Røe
Asmahan H. Shire
Turi S. Ligård
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5.trinn

elever.

4.trinn B

Totalt 55 elever.

7.trinn A

3 kohorter fordelt på 20, 20 og 21
elever.

5.trinn A

Totalt 61 elever

6.trinn

3 kohorter fordelt på 18, 19 og 22
elever.
Totalt 59 elever

7.trinn

3 kohorter fordelt på 18, 20 og 20
elever.

5.trinn B
Musikkrommet

6.trinn A
6.trinn B
Mat og helse

Rom 1 Holmen
Rom 2 Holmen

Totalt 58 elever.
Rom 3 Holmen

Gina Nytrøen
Bjørnar L. Halvorsen
Marianne Negård
Mona T. Lien
Yasmin Kishi
Goro W. Risan
Elin Mikkelsen
Marit Eggen Nyaas
Gerhard Stai
Tove Erlien Ruud
Hanne N. Holøymoen
Elin Syversen
Randi N. Hoelset
Sigurd M. Nybø
Hannah B. Hagen
Ingjerd Helen Nygård
Wibeke Solland
Anne Berit Gjelten
Signe S. Aamodt
Tove Kjos
Bernt-Einar Hogstad
Rune Fossum
Anita Vestgård
Stine Skogan
Grete S. Sivertsen
Lene Heggeriset
Ingrid M. Bjørken
Vegard Mikkelsen
Idar Nybø
Hege Røst

Andre dokumenter relatert til beredskapsplanen
-

Skolens smittevernregler

-

Rom og bemanningsplan rødt nivå

-

Kontinuitetsplan Tynset barneskole

-

Planer og rutiner for forsterket renhold i gul og rød situasjon

-

Rutiner for håndvask

-

Smittevernveileder for 1-7 trinn

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/

Tynset 19.08.2020
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