
Til foresatte, 

 

Her følger ny informasjon om forholdsregler og tiltak for å hindre koronasmitte.  

Skolen følger rådene fra helsemyndighetene svært nøye, og vi innfører i tillegg ekstratiltak på skolen. 

Jeg får spørsmål om skolen bør stenge, men det er ikke opp til rektor å ta den avgjørelsen. Slik 

situasjonen er nå skal elever gå på skolen, og skolen skal gjennomføre tiltak. Vi har ingen kjente 

smittetilfeller på skolen. Noen er satt i karantene etter ferieopphold i land med høy risiko, men ingen 

er bekreftet smittet. Jeg ber om respekt for at vi har taushetsplikt vedrørende helseopplysninger. 

Dere trenger likevel ikke å tvile på at vi ikke tar tilstrekkelige forholdsregler ut i fra den informasjonen 

vi til enhver tid er kjent med.  

 

Dette gjør vi: 

 

1. Vi gjennomfører strenge hygienetiltak. Det er alltid såpe i dispenserne, og det er utplassert 

antibac-såpe på alle toaletter og i andre vaskesoner 

2. Vi gjennomfører ekstra vasking på toaletter, på dørhåndtak og på andre kontaktflater, for 

eksempel instrumenter 

3. Elevene har fått e-post fra meg i dag med oppdaterte regler der ikke minst håndhygiene blir 

understreket. Elevene har også fått beskjed om å avstå fra håndhilsing, klemming og annen 

nærkontakt. Elevene skal heller ikke dele pc/mac og mobiltelefon. 

4. Helsesøster, rådgivere og assisterende rektor besøker i dag og i morgen samtlige klasser for å gi 

råd og svare på spørsmål 

5. Vi har innført strenge regler for matservering i kantina. I løpet av dagen begrenser vi også antallet 

sitteplasser, og elevene vil bli oppfordret til å sitte andre steder slik at vi unngår trengsel. 

6. Vi har avlyst de gjenstående studiereisene til utlandet 

7. Vi har avlyst vårselskapet for avgangselevene 

8. Alle klassekonserter på musikklinja blir utsatt, og det blir ikke korundervisning inntil videre 

9. Ethvert arrangement som samler elever og ansatte utenom klasserom og verksteder, blir 

risikovurdert 

10. Etter lunsj i dag ommøblerer vi klasserommene slik at elevene midlertidig ikke sitter i firergruppe 

11. Smittevernsteamet på skolen har daglige møter, vi er oppdatert på all informasjon både fra 

nasjonale og lokale myndigheter. All informasjon på skolens hjemmeside er oppdatert.  

12. Lærere har egne retningslinjer for hvordan de skal opptre i de nærmeste ukene 

13. Vi kjører en restriktiv politikk for hvem som får adgang til skolen, og vi utsetter alle 

smakebitkursene der vi får elever fra ungdomsskolene. Vi er også i dialog med eksterne aktører som 

leier lokaler på skolen. 

 



Hva kan dere gjøre: 

 

Det er helt avgjørende nå at alle tar rådene fra nasjonale helsemyndigheter på alvor. Vi får spørsmål 

om elevene skal sendes på skolen hvis de hoster litt eller har vanlige forkjølelsessymptomer, og mitt 

råd nå er at dere holder elevene hjemme hvis de hoster. Når de er friske, kommer de på skolen. Hjelp 

oss med opplæring i god håndvask og hygiene og bidra til å avdempe frykt og redsel. Jeg oppfordrer 

alle til å ha god kontakt med elevens kontaktlærer.  

Som dere sikkert er kjent med, er dokumentasjonskravet ved fravær forenklet. Likevel gjelder 

fraværsreglementet. Vi er er tjent med lavt fravær, og uansett hvordan situasjonen utvikler seg, så 

skal elevene har karakterer og vitnemål. Skolen gjør fortløpende risikovurderinger i forhold til 

framtidige scenarier, og skolens lærere instrueres om hvordan de skal håndtere undervisningen i en 

eventuell situasjon der skolen blir stengt. 

 

Vårt smittevernsteam består av  

 

1. Rektor (Stein Dillevig) 

2. Assisterende rektor (Annegrete Møller-Stray) 

3. Administrasjonsleder (Anne Wangberg Hansen) 

4. Hovedverneombud (Silje Mourier Haugen) 

Vi er i daglig kontakt med helsetjenesten, enten det er bydelsoverlegen eller helsesykepleier på 

skolen. 

 

Vi får mange henvendelser nå, men legger likevel vekt på å svare så raskt som mulig.  

 

Vennlig hilsen 

Stein Kr. Dillevig 

Rektor ved Edv. Munch vgs. 


