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Gitt tidsrammene i den aktuelle saken håper vi på en rask prioritering av besvarelse av spørsmålet. 
 
Vi viser til at det planlegges for å nedgradere fra rødt til gult nivå i grunnskolen i Drammen fra  
25. januar. Det er en beslutning som blir oppfattet som uklok av mange som jobber i skolen, og vi ønsker 
med dette spørsmålet å få klargjort tallgrunnlaget og vurderingene som ligger til grunn for denne 
beslutningen. 
 
Folkehelseinstituttet presenterte nylig nye tall som viser at grunnskolelærere og -assistenter særlig i 
Oslo-området, har høyere forekomst av smitte enn gjennomsnittet. (Kilde: VG) Vi antar at «Oslo-
området» også omfatter Drammen, og at FHI legger oppdaterte og korrekte tall til grunn for sin 
kommunikasjon. Regjeringen oppfordrer dessuten til at kommuner opprettholder rødt nivå ved behov, 
og da er dokumentasjon sentralt for beslutningen. 
 

1. Hva er tallgrunnlaget for grunnskolen som rådmannen sitter på lokalt i Drammen kommune, 
som tilsier en nedgradering fra rødt til gult nivå i grunnskolen? 
 

2. Hvilken vurdering ligger til grunn for å slippe opp på smitteverntiltak i en situasjon hvor statlig 
kommunikasjon tilsier at risikoen er alvorlig for denne målgruppa?  
 

3. Hvordan vurderer rådmannen faren for at gult nivå, med mindre strenge smitteverntiltak i 
grunnskolen, kan sende flere lærere i karantene, og dermed kreve en ny oppjustering til rødt 
nivå? 
 

4. Samskaping og samarbeid er av både rådmannen og politisk ledelse fremhevet som viktige 
premisser for utvikling og drift av Drammen kommune. I hvilken grad er lærerne og deres 
organisasjoner hørt i arbeidet med definere farenivå i skoler og barnehager i kommunen? 
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Svar 
 

1. Hva er tallgrunnlaget for grunnskolen som rådmannen sitter på lokalt i Drammen kommune, 
som tilsier en nedgradering fra rødt til gult nivå i grunnskolen? 

 

 
Antall med påvist koronasmitte per uke, i aldersgruppen 6-12 år, fra uke 40 (merk at uker med 0 ikke er 
med i fremstillingen). 
 

 
Antall med påvist koronasmitte per uke, i alderen 13-15 år, fra uke 40 (merk at uker med 0 ikke er med i 
fremstillingen). 
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Antall med påvist koronasmitte per uke, i alderen 16-18 år, fra uke 40 (merk at uker med 0 ikke er med i 
fremstillingen). 
 

 
Antall smittetilfeller per uke som medførte karantene ved barneskole, uavhengig av om den smittede 
var elev eller ansatt. Perioden er fra og med august, til og med begynnelsen av uke 3 (merk at uker med 
0 ikke er med i fremstillingen).  
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Antall smittetilfeller per uke som medførte karantene ved ungdomsskole, uavhengig av om den 
smittede var elev eller ansatt. Perioden er fra og med august, til og med begynnelsen av uke 3 (merk at 
uker med 0 ikke er med i fremstillingen). 
 

 
Antall smittetilfeller per uke som medførte karantene ved videregående skole, uavhengig av om den 
smittede var elev eller ansatt. Perioden er fra og med august, til og med begynnelsen av uke 3 (merk at 
uker med 0 ikke er med i fremstillingen). 
 

2. Hvilken vurdering ligger til grunn for å slippe opp på smitteverntiltak i en situasjon hvor statlig 
kommunikasjon tilsier at risikoen er alvorlig for denne målgruppa?  
 
Da regjeringen innførte rødt tiltaksnivå på videregående skoler og ungdomsskoler 3. januar, 
anbefalte regjeringen at steder med høy smitte vurderte rødt tiltaksnivå i barneskoler og 
barnehager. De ble påfølgende dag gjort en presisering fra FHI i forhold til hva som skal til for å 
ha rødt tiltaksnivå: https://www.fhi.no/nyheter/2020/vurdering-av-rodt-niva-i-barneskoler-og-
barnehager-i-kommuner-med-hoyt-smit/ 
 
Kravene for å ha rødt tiltaksnivå er ikke lengre til stede i Drammen. Det er altså ikke kravene til 
gult som må oppfylles for endring, men kravene til rødt som ikke oppfylles og dermed blir det 
endring. 
 

https://www.fhi.no/nyheter/2020/vurdering-av-rodt-niva-i-barneskoler-og-barnehager-i-kommuner-med-hoyt-smit/
https://www.fhi.no/nyheter/2020/vurdering-av-rodt-niva-i-barneskoler-og-barnehager-i-kommuner-med-hoyt-smit/
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3. Hvordan vurderer rådmannen faren for at gult nivå, med mindre strenge smitteverntiltak i 
grunnskolen, kan sende flere lærere i karantene, og dermed kreve en ny oppjustering til rødt 
nivå? 

 
Det er ikke antallet i karantene som styrer om det er rødt eller gult tiltaksnivå på skolen. 
Karantene for klasser og lærere vil det bli både på gult og på rødt tiltaksnivå. 
 

4. Samskaping og samarbeid er av både rådmannen og politisk ledelse fremhevet som viktige 
premisser for utvikling og drift av Drammen kommune. I hvilken grad er lærerne og deres 
organisasjoner hørt i arbeidet med definere farenivå i skoler og barnehager i kommunen? 
 
Kommunalsjef for barnehage og skole gjennomført møter med HTV, HVO og KVO fredag 
8.januar der de kunne komme med innspill på trafikklys i forkant av vurderingen som skulle 
foretas mandag 11.januar. Den 11.januar ble det bestemt at skolene skulle over til gult nivå, hvis 
smittesituasjonen holdt seg uendret. KVO gjennomførte også en spørreundersøkelse blant 
verneombudene på barnehagene og skolene, og presentere tilbakemeldinger for kommunalsjef.  
 
Kommunalsjef for barnehage og skole har i tillegg gjennomført en kartlegging blant rektorene 
får å innhente informasjon om hvordan opplæringssituasjonen er på rødt nivå, og antall dager 
med hjemmeundervisning for hver enkelt skole. 


