
 
 

 
 

     
     
Kasernevegen 19 T 37 93 23 00 Bank: 2901 07 40264 Kommunenr. 4219 www.e-h.kommune.no 
4735 Evje E post@e-h.kommune.no Skatt: 6345 06 09376 Org.nr. 964 966 109  

side 1 av 2 

 
Foreldre/foresatte med elever i grunnskolen 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår ref.: .2020/161-52  Saksbehandler:  Line Håberg Løvdal Dato 

  Line.Loevdal@e-h.kommune.no 07.05.2020 

                                                                                                                                       

Informasjon til foreldre med elever i grunnskolen om sykdom under covid-19 
utbruddet 
 
Regjeringen meldte på pressekonferansen 07.05.2020 at alle skoler kan åpne fra 11.til 
15.mai 2020. 
 
I Evje og Hornnes kommune innebærer det at 5.-7.trinn og 8.-10.trinn åpner fra og med 
onsdag 13.05.2020. Organisering av skoletilbudet er med grunnlag i nasjonal veileder om 
smittevern for barneskoler 1.-7.trinn og ungdomskoler under covid-19 utbruddet 2020.  
 
De tre grunnpilarene i arbeid for å begrense smittespredning er:  
1. Syke personer skal ikke være på skolen  
2. God hygiene  
3. Redusert kontakt mellom personer  
 
For å begrense smitte har nasjonale myndigheter satt i gang en rekke tiltak i skolen. I 
perioden framover må vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av 
at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene.  
 
Når elever, foreldre og ansatte ikke skal møte på skolen  
Nasjonal veileder om smittevern for barneskoler og ungdomskoler beskriver når elever, 
foreldre og ansatte ikke skal møte på skolen: 
  
Elever og ansatte med luftveissymptomer  

 Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte 
på skole  

 De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn  
 
Elever og ansatte med feber  

 Elever og ansatte med feber skal ikke være på skolen. Alt over 38 grader regnes som 
feber.  

 
 

mailto:post@e-h.kommune.no


 
side 2 av 2 

Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19  

 Skal være i isolasjon  

 Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter 
råd gitt av Folkehelseinstituttet. Retningslinjer til forskrift gitt av Helsedirektoratet.  

 
Elever eller ansatte som er nærkontakter/hustandsmedlem til en person med bekreftet covid-
19  

 Skal være i karantene, og ikke møte på skolen  

 Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene etter 
råd gitt av Folkehelseinstituttet. Retningslinjer til forskrift gitt av Helsedirektoratet.  

 
Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon  

 Skal ikke møte på skolen  

 Foreldre/foresatte må finne andre løsninger for følging og henting av elevene  
 
Har du helserelaterte spørsmål  
Har du helserelaterte spørsmål under koronautbruddet kan du ta kontakt med 
koronatelefonen i Evje og Hornnes kommune. Telefon: 911 24 143.  
Telefonen er bemannet av helsesykepleiere alle ukedager fra kl.9.-12 og kl.13.-15.30.  
Foreldre og ansatte kan ta kontakt for helserelaterte spørsmål i forhold til korona.  
 
Varsel om påvist Covid-19  
Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med påvist Covid-19 
(smitteoppsporing) og skal varsle skolen dersom elever eller ansatte i en skole får påvist 
Covid-19. 
 

 
Kilde: Nasjonal veileder om smittevern i barneskoler og ungdomskoler under covid-19-utbruddet. Utdanningsdirektoratet 2020. 

 
Med hilsen 
 
Åsulv Horverak                                                            Anne Sofie Hornnes 
kommuneoverlege                                                      Kommunedirektør 
 


