
Smittevern elever 

 

En-meter-regelen gjør at ikke alle kan være på skolen samtidig. Vi må derfor være på skolen 

noen om gangen. 

Vi følger i hovedsak planen for heldagsprøver slik den forligger. Muntlige prøver/ høringer 

vil foregå på skolen sammen med  lærer. Etter denne perioden vil dere får en timeplan hvor 

noe av undervisningen foregår på skolen og noe som fjernundervisning hjemmefra.  

Når klassene/ programfaggruppene møter på skolen vil de bli fordelt på to klasserom.  

 

Dette er de viktigste reglene for å unngå smitte: 

1. God håndvask (såpevask i lunkent vann i 20 sekunder) 

2. Avstand (alltid én meter avstand uansett hvor du beveger deg i bygningen 

3. Aldri håndhilsing, klemming eller annen nærkontakt. Vis gjensynsglede på andre 

måter. 

  

TIL OG FRA SKOLEN 

1. Unngå å reise kollektivt hvis du kan. 

2. Gå eller bruk sykkel. 

3. Vask hendene før du går hjemmefra. Vask hendene når du kommer hjem. 

  

PÅ SKOLEN  

1. Vask hendene, det er vask på alle toaletter/ evt bruk antibac som er satt ut i alle 

klasserom når du kommer på skolen (hvis det er mange på toalettet).  

2. Hold én meter avstand og unngå trengsel i trange passasjer, som for eksempel 

gjennom dører og i korridorer. 

3. Det er regler for hvilke pulter som kan benyttes, og du må bidra til vask av pulter og 

kontaktflater. Dette orienterer lærer deg om. 

4. Du må være på det klasserommet din gruppe er tildelt, og du må holde deg til din pult. 

Elever skal ikke gå mellom klasserom og til andres pulter.  

5. Det er ikke mulig å forlate klasserommet i løpet av ei økt (90 minutter) annet enn for 

toalettbesøk. I pauser mellom økter og i lunsjen må dere holde avstand. Vi ber om at 

dere ikke samler dere i store grupper i skolegården eller andre steder. 

6. Kantineområdet og Aula vil være avsperret. Ta med mat. Spis i klasserommet eller 

ute. Vask hendene før og etter måltider. 

7. Dørene til klasserom og spesialrom skal være åpne på dagtid 

8. Skolen stenges kl. 16.30, ingen elever kan være igjen på skolen etter dette 

klokkeslettet.  

 


