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Smitteverntiltak i forbindelse med skolestart 2020 
Skolen er fortsatt på gult nivå når det gjelder smittevern og vi går inn i en høst der 
smittevernsituasjonen kan bli ustabil og lite forutsigbar. Vi må nok regne med å måtte håndtere gult 
nivå på smittevern hele og store deler av året. 

 
De viktigste tiltakene for å unngå smitte er: 

1. Ingen som har symptomer eller er syke skal møte på skolen  
2. God håndhygiene  
3. Holde avstand til andre og unngå å omgås på tvers av klasser 

 
Informasjon og opplæring 

Skolen bruker hjemmesiden til å informere elever og ansatte. Det vil bli gitt opplæring til alle elevene 
ved skolestart. 

 
Klasserom og verksted 

1 meters regelen er opphevet i undervisning, men i klasserom og verksteder på Haugaland vgs vil det 
være mulig å opprettholde 1meters avstand til hverandre. Pulter er derfor plassert slik at ikke 
elevene skal sitte for nær hverandre. Elever vil ha faste plasser i hvert klasserom eller faste 
samarbeidspartnere/-grupper. Elevene har undervisning sammen med klassen i alle fag, med unntak 
av kroppsøving og Samfunnsfag (Vg2) der de er sammen med en annen klasse. Det betyr at elevene 
stort sett er sammen med 14 andre elever (29 elever i kroppsøving / samfunnsfag) 

 
Innganger 

Elevene skal bruke den inngangen som er nærmest sitt klasserom. Elvene skal bruke 
verkstedportene som inngang til verkstedene. Dette er tiltak for å unngå for mange elever i gangene. 

 
Fellesområder 

Utenfor klasserom og verksteder oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle 
situasjoner.  Elevene vil ikke få oppholde seg i fellesområder som ganger og bibliotek. Derfor vil 
klasserommene være åpne når elevene kommer på skolen og i friminuttene. Elevene vil da enten 
måtte være i klasserom eller gå ut av bygningen i friminuttene. 

 
Kantinen 

Kantinen vil ha utsalg fra to steder og elevene vil få beskjed om hvilket utsalgssted de kan bruke. Vi 
vil ha vakthold i kantinen slik at det ikke er for mange der samtidig. Kantinen har varer som er 
innpakket, og kan f.eks ikke ha salatbaren åpen. 
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Forsterket renhold. 

Skolen har forsterket renhold som innebærer økt frekvens og fokus på kontaktpunkter / 
berøringsflater (rekkverk, lysbrytereol). 

 
Kroppsøving:  

I kroppsøving vil vi ha utegym så mye som mulig i starten. Det åpnes for å ha normal kontakt under 
aktivitetene, men lærerne vil unngå å legge opp til aktiviteter som innebærer nærkontakt.  Elevene 
kan dusje etter kroppsøving. For å overholde reglene mtp garderober skal 1 meters regelen 
overholdes og en vil derfor fordele når elevene kan gå i garderoben etter timen. En kan lese mer i 
veileder om smittevern i idretten. 

 

 


