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Jeg har følgende grunngitte spørsmål jeg ber om å få besvart.
1. Vil rådmannen gå inn for å holde skoler og barnehager på fjell stengt etter påske?
Bakgrunnen for spørsmålet er usikkerhet hos ansatte og foresatte grunnet høy smitte i området.
Hjemmeskole vil kunne være til hjelp for å få kontroll med smitten.
2. Erfaringsmessig blomster smitten opp etter ferier. Vil det tas initiativ til hjemmeskole etter
påske på flere skoler frem til vi ser hvordan smitteutviklingen er etter påskeferien?
Svar
1. Mandag 05.04.20 ble det besluttet at Fjell skole, Galterud skole og Drammen videregående
skole holdes stengt første uke etter påskeferien. Beslutningen og begrunnelsen for dette ble
kunngjort på kommunens hjemmesider samme dag. 1 Informasjonen ble også lagt ut på den
offisielle siden til kommunen på Facebook, og skolene ble orientert. Rektorene på skolene
informerte ansatte og foresatte/elever.
Kommunens myndighet til å stenge skoler og barnehager ligger i smittevernloven § 4-1, og er i
forbindelse med koronapandemien nærmere regulert i covid-19-forskriften § 12c. Her står det i
første ledd at kommunen kan stenge slike virksomheter “dersom det er nødvendig for å stanse
pågående smittespredning. Slikt vedtak kan ikke fattes av kommunen som et generelt
forebyggende tiltak.” Stengingen av disse tre skolene var målrettet for å stanse pågående
smittespredning i en del av kommunen med høy smitte (Galterud og Fjell), og for å stanse en
pågående smittespredning i aldersgruppen 16-19 år (Drammen vgs.).
2. Kommunen har mulighet for forebyggende skolestenging som beskrevet i covid-19-forskriften §
12c annet ledd. Ved “stor smittespredning” har kommunen anledning til å fatte generelle
stengingsvedtak. Dette må i så fall godkjennes av Helsedirektoratet på forhånd, og kommuner i
en bo- og arbeidsmarkedsregion bør samarbeide om slike tiltak. Dette har vært diskutert med
Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet, som frarådet dette tiltaket for
Drammens del. Vurderingen er at ved smittenivået i nesten hele Drammen, vil rødt tiltaksnivå
være en velfungerende løsning.
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Fjell skole, Galterud skole og Drammen videregående skole holder stengt i uke 14 | Drammen
kommune
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Utdanningsdirektoratet utarbeidet nye smittevernveiledere for barnehage2 og skole3 rett før
påske, som senest skal gjelde i kommunene fra 9.april. Skoleledere i Drammen samarbeider med
ansatte og fagorganisasjonene om å finne gode og praktiske løsninger for å kunne imøtekomme
de nye smittevernrådene for elever og ansatte.
Skolen skal arbeide for å tilby et forsvarlig undervisningstilbud, og samtidig sikre et forsvarlig
arbeidsmiljø for ansatte. De nye smittevernsveilederne har forsterket fokus på å begrense
smitte blant barn og unge, og vil kreve en annen organisering i skolen. Dette kan blant annet
føre til at:





Flere elever vil få en kombinasjon av hjemmeskole og undervisning på skolen. Dette gjelder
særlig for elever fra 5.trinn til 10.trinn. Veilederen sier at elever på 1.-4.trinn så langt det er
mulig skal ha sin undervisning på skolen.
Elever på 1.-4.trinn kan få endrede start- og sluttidspunkter både for skole og på SFO/AKS.
Dette kan føre til noe redusert omfang av undervisningstimer per uke.
Elevene kan bli satt sammen i nye og mindre kohorter. Dette vil gjelde både i undervisning,
friminutt/ute og på SFO/AKS.
Det arbeides med å begrense antall nærkontakter for ansatte.
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Veileder om smittevern for barnehager (udir.no)
Veileder om smittevern for skoletrinn 1–7 (udir.no) og Veileder om smittevern for ungdomsskole
(udir.no)
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