
COVID-19:  

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole 
Hentet fra FHI/UDIR: Veilder for ungdomsskolen  

 
Ingen kan lastes dersom smitte i skolen oppstår. Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, kan sykdom 

oppstå; det er ikke mulig å forhindre alle nye tilfeller. Det betyr at det kan komme smitte inn i skolen, 

men tiltakene beskrevet her vil begrense smittespredning blant elever og ansatte i skolen. Formålet 

med rådene er å begrense smittespredning av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse 

smittespredning er i prioritert rekkefølge:  

1. Syke personer skal ikke være i på skolen 

 2. God hygiene  

3. Redusert kontakt mellom persone 

 

For tiden er samfunnet klassifisert i gult nivå:  
1) Ingen syke skal møte på skolen 2) God hygiene og forsterket renhold 3) Kontaktreduserende tiltak: 

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) Hele klasser kan ha undervisning 

sammen Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/- grupper 

Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig Utenfor 

klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner Unngå 

trengsel og store samlinger 

 

Syke personer skal ikke være på skolen Ingen skal møte på skolen hvis de er syke.  
 

Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå. Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å 

skille fra andre luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er 

først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet 

symptomene oppstår. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, 

forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan 

også forekomme. Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer, denne andelen er 

kanskje høyere hos ungdom. Hos noen personer med covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i 

løpet av en ukes tid til hoste, feber og kortpustethet, og noen svært få kan utvikle et Covid-19 alvorlig 

forløp med behov for behandling i sykehus. Alvorlig covid-19-sykdom er sjelden hos ungdom. 

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 

(smitteoppsporing), og skal varsle skolen dersom ungdom eller ansatte på en skole får bekreftet 

covid-19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak som for eksempel å 

definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene, og om det er behov for 

informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak, er det kommunehelsetjenestens 

oppgave å gi pålegg til skolen om dette. 

https://www.fhi.no/contentassets/8fe48d60238c47709d52cf2ad6cd527d/veileder-i-smittevern-for-ungdomsskole-og-videregaende-skole_3.utgave_29.5.2020.pdf


 Elever og ansatte skal komme på skolen:  Når de ikke har symptomer på sykdom.  Ved 

gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake etter at de har vært 

symptomfrie i 1 døgn.  Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet 

covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra 

skolen dersom de får symptomer (se under).  Elever og ansatte med typiske symptomer på 

pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan 

møte på skolen.  

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen? Det er viktig at elever, foresatte og ansatte 

får tydelig beskjed og forstår grunnen til at elever med symptomer ikke skal møte på skolen. Elever 

og ansatte med luftveissymptomer:  Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og 

sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. 

Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:  Skal være i isolasjon.  

Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av 

Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no ). Retningslinjer til forskriften som regulerer isolasjon er gitt av 

Helsedirektoratet. Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med 

bekreftet covid-19:  Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor 

lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).  
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