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Skole

På gult nivå skal elever som hovedregel få all opplæring på 
skolen, men ved noen unntak kan skolene gi opplæring 
hjemme. Det er åpnet opp for at elevene kan få opplæring 
hjemme i følgende tilfeller:
 Smittevernhensyn som gjør det nødvendig å stenge 

skolen eller redusere antallet elever som er til stede 
samtidig.

 Mye fravær ved skolen over tid, som følge av covid-19.

Elever har også rett til opplæring hjemme hvis de er syke, har 
milde luftveissymptomer eller er i karantene og isolasjon. 
Skolen har også plikt til å gi opplæring hjemme hvis elever 
har nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en 
risikogruppe.



Status: Rødt nivå 

• Innført 12.november

• 46 skoledager

• Planen var gult fra 25.01, nå vurderes kontinuerlig

• Mulig utfall: gult nivå i Drammen, rødt ved enkelt skoler

• 1.-4.trinn er på skolen hver dag (et unntak med 4.trinn på en skole)

• Skoler der elever med hjemmeskole undersøker lokaler de kan leie

• Målsetningen uansett nivå er at alle elever skal på skolen hver dag



Mellomtrinnet



Ungdomstrinnet



Voksenopplæringen

• Hjemmeskole på Drammen 
voksenopplæring, for deltakere på 
norskkurs

• Deltakere på grunnskole for voksne får 
opplæring på skolen



Karantene for elever i Drammen og Viken



Kompenserende tiltak i skole
• Ekstra midler til sårbare barn

• 2,4 millioner kroner (UDIR)
• Intensiv opplæring på barnetrinnet (videreføres i 2021)

• Pedagogiske og tekniske verktøy
• 1,9 millioner kroner til digitale læremidler (UDIR) 
• 1,1 million kroner til digital hjemmeundervisning (Fylkesmannen) ( Infrastruktur og digitale enheter)
• Tiltak/innkjøp

• Fått midler til utbedring av Infrastruktur på skoler fra Fylkesmannen. Prosess i gang med IKT. 

• Mulighet for å låne trådløs router for elever som ikke har tilfredsstillende nettverk hjemme. Organisert ute på skolene. 

• God tilgang på digitale enheter, fleksibilitet mellom skolene, reserveutstyr tilgjengelig. 

• Alle elever har O365-konto som gjør at videoundervisning kan gjennomføres. Manualer og rutiner er tilgjengelig for skolene. 

• Økt lærertetthet
• Mindre grupper – gruppestørrelsen er mindre enn vanlig klasser
• Antall vikarer

• Covid-19 midler 3.tertial
• Totale kostander i 3. tertial: 10 millioner kroner
• Tapte brukerbetalinger i SFO/AKS i 3. tertial: 0,7 millioner kroner



Elevundersøkelsen - spørsmål om korona

• Drammen kommune deltok i undersøkelsen om konsekvenser for læring og 
læringsmiljøet av skolenedstengingen på grunn av COVID 19 våren 2020 – i 
regi av NTNU og NIFU

Hadde du hjemmeskole eller var du på skolen mens andre elever var hjemme? (kryss av for det som passer best for deg)
Drammen 
kommune

Jeg hadde hjemmeskole i hele perioden 4396

Jeg hadde litt hjemmeskole og var av og til på skolen 1692

Jeg var på skolen i hele denne perioden 179



Hvor enig er du i 

utsagnene som 

står under? 

Mye mindre Litt mindre Omtrent det samme Litt mer Mye mer Snitt

Likte du undervisningen og skolearbeidet mer eller mindre i perioden med hjemmeskole sammenlignet med vanlig skole?

Drammen 

kommune
16,4% 19,2% 24,3% 19,5% 20,6% 3,1

Barnetrinn 15,6% 19,9% 25,3% 19,3% 19,8% 3,1

Ungdomstrinn 17,2% 18,4% 23,2% 19,6% 21,5% 3,1

Lærte du mer eller mindre i perioden med hjemmeskole sammenlignet med vanlig skole?

Drammen 

kommune
16,1% 29,1% 32,4% 12,9% 9,5% 2,7

Barnetrinn 11,9% 28,8% 36,9% 13,3% 9,1% 2,8

Ungdomstrinn 20,5% 29,5% 27,7% 12,4% 9,9% 2,6

Spørsmål knyttet til Korona i 
elevundersøkelsen



Jeg hadde et sted der jeg kunne sitte i fred for å gjøre skolearbeid

Drammen 

kommune
8,3% 6,3% 6,5% 17,6% 61,3% 4,2

Barnetrinn 7,6% 5,9% 6,5% 19,2% 60,8% 4,2

Ungdomstrinn 9% 6,8% 6,5% 15,9% 61,8% 4,1

Hvor enig er du i 

utsagnene som 

står under? 

Helt uenig Litt uenig Verken uenig eller enig Litt enig Helt enig Snitt

Dårlig internett hjemme gjorde at jeg hadde problemer med å følge undervisningen

Drammen 

kommune
57% 13,4% 7,4% 14,7% 7,5% 2

Barnetrinn 61,1% 13% 6,4% 11,7% 7,9% 1,9

Ungdomstrinn 52,5% 13,9% 8,5% 18% 7,1% 2,1

Spørsmål knyttet til Korona i 
elevundersøkelsen

Hvis jeg trengte det, fikk jeg god hjelp til skolearbeidet av mine lærere

Drammen 

kommune
8,2% 8,5% 12,1% 28,4% 42,9% 3,9

Barnetrinn 6,8% 5,8% 8,6% 24,9% 53,9% 4,1

Ungdomstrinn 9,6% 11,5% 15,8% 32,1% 31% 3,6

Jeg snakket med en eller flere av lærerne min hver dag

Drammen 

kommune
11,6% 13,5% 16,3% 26,3% 32,3% 3,5

Barnetrinn 11,6% 13,1% 15,1% 24,6% 35,7% 3,6

Ungdomstrinn 11,6% 13,8% 17,7% 28,1% 28,8% 3,5



Elevenes læringsutbytte I perioden med 
nedstenging av skolene våren 2020

Hvor enig er du i 
utsagnene som står 
under?

Mye mindre Litt mindre Omtrent det samme Litt mer Mye mer

Likte du undervisningen og 
skolearbeidet mer eller 
mindre i perioden med 
hjemmeskole sammenlignet 
med vanlig skole?

1003 1177 1488 1193 1265

Lærte du mer eller mindre i 
perioden med hjemmeskole 
sammenlignet med vanlig 
skole?

985 1785 1988 788 582



Barnevern

• Definert som samfunnskritisk personell

• Arbeidet utføres i samsvar med føringer gitt av BUFDIR
• Oppfølging digitalt og i fysiske møter



Frekvens meldinger barnevern 2019 og 
2020
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Totalnedgang på 30 meldinger
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Barn i fosterhjem/institusjon



HFT 0-100

• Helsesykepleiere
• I stor grad skjermet for omdisponering

• To ansatte disponeres pt. 1 dag i uka til vaksinasjonsarbeid

• Stillingsstørrelser er utvidet

• Tidligere helsesykepleiere (pensjonister) er leid inn

• Ansatte som ikke er i operativ helsesykepleie er omdisponert deler av stillingene

• Når vi får økt antall vaksiner må vi være forberedt på at situasjonen endrer seg



HFT 0-100 forts.

• Forebyggende sykepleiere seniorer: 

• Disponeres i vaksinasjonsarbeid

• Kapasiteten er utvidet med 
• Pensjonister

• Andre som har meldt seg

• Studenter



PP-tjenesten

• Møter gjennomføres på Join og Teams så langt det er mulig.

• Foreldre og barn tilbys digitale møter, men dette skal ikke være til hinder for 
at barnet får hjelp. Ved fysisk oppmøte gjennomføres møtene i hovedsak hos 
PPT

• Fysiske samarbeidsmøter med barnehager og skoler begrenses der det 
er mulig

• Hvis det er nødvendig med fysisk tilstedeværelse er det kun møter med 
personale og elever fra samme kohort i løpet av en dag dersom dette foregår 
i barnehager eller skoler



PP-tjenesten forts

• rigget faste testrom for å kunne ivareta smittevern, egen intern instruks for 
dette. Logopedene kan bruke disse rommene til sin undervisning/ 
behandling


