Info – om skolestart for elever på Flekkefjord vgs.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:
1. Syke personer skal ikke være på skolen
2. God hygiene
3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Skolen ser fram til og gleder seg til «ny» skolestart
mandag 27.4.og ut skoleåret
Til foresatte og elever
Det har vært spesielle tider med mange i Norge med Covid-19 smittede, syke , alvorlig syke og syke med døden som utfall.
Smitten er ikke over, men helsemyndighetene mener det er forsvarlig med forsiktig åpning av skolen. Vi begynner mandag 27.4.med
elevene på vg2 Yrkesfag og starter med undervisning på skolen i yrkesfag. Resten av elevene begynner i løpet av uke 20. Plan ligger
på It's
Det vil likevel bli hjemmeundervisning. Det kan og være aktuelt med teoridelen av yrkesfagene som hjemmeundervisning,
Skoleskyssen går som vanlig og AKT i Agder og Kolumbus i Rogaland har ansvar for at den blir utført på en forsvarlig måte der
smittehensyn tas. Her må elevene følge veiledning.
Vedlagt ligger informasjon om hvordan vi skal forholde til skolehverdagen framover. Merk det som gjelder sykdom knyttet til Covid-19.
Er elever eller noen i hustanden usikre på hva de skal gjøre ta kontakt med helsevesent/egen fastlege, De kan gi råd. Vennligst
informer kontaktlærer/skolen om vi skal legge til rette for spesielle hensyn.
Merk også spesielle rutin er knyttet til håndvask. De aktuelle elevene skal ha gjennomført opplæring i disse temaene som
hjemmeundervisning, men vi repeterer. T
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Syke personer skal ikke være på skolen:
• Elever 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 som har bekreftet covid-19:
•

Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor
lenge,

• Elever som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet
covid-19:
• Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor
leng

Elever kan møte opp når :
•
•

•

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 møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen
dersom de får symptomer (se under).

• Elever med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med
klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen
• Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid19 (smitteoppsporing), og skal varsle skolen dersom ungdom eller ansatte på en skole
får bekreftet covid-19.

Når elever blir syke på skole:
• Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon sendes hjem fra skolen. På ungdomstrinnet og i
videregående opplæring inntil eleven er myndig, må foresatte varsles om at eleven er syk.
Faglærer/kontaktlærer varsler foresatte.
• Syke elever bør ikke ta offentlig transport. Foresatte oppfordres til å henter. Skolen er behjelpelig med
å skaffe skyss.
• Dersom eleven må hentes, skal han/hun vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre elever.
• Den syke bør ta på munnbind dersom det ikke er mulig å holde to meters avstand til andre og dersom
munnbind er tilgjengelig. Dette kan redusere smittespredning til andre.
• Ved behov for toalett, skal dette ikke brukes av andre før det er rengjort. I etterkant rengjøres rom,
toalett og andre områder der eleven har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.
• De som har vært i kontakt med eleven må vaske hender.

Når ansatte blir syke på skolen:
• Ansatte som blir syke mens de er på skolen må gå hjem så snart det er mulig.
• Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport.
• Syke ansatte bør ta på munnbind hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å
redusere smittespredning. .
• Ansatt varsler via mobiltelefon.
• Skolen følger opp elevene som er igjen

Sykdom i husstand til elev? Bekreftet Covid-19?
• Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal
eleven møte på skolen som normalt.
• Elev skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer.
• Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene
etter råd fra helsemyndighetene.
• Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen.

Oppsummert:

Stoppe smitte: Når skal en vaske hendene?
Når man drar hjemmefra og når man kommer hjem
Når man kommer til skolen
Når man går inn i klasserom og når man går ut av klasserom.
Etter hosting/nysing
Etter toalettbesøk
Før og etter måltider
Etter man kommer inn fra uteaktivitet
Etter kontakt med dyr
Ved synlig skitne hender
Ringer, klokker , armbånd, neglelakk ol anbefales ikke brukt. Skolen
anbefaler at hår settes opp.

Redusert kontakt mellom personer
• Elevene bør i størst mulig grad omgås samme gruppe med elever og
ansatte gjennom hele dagen
• Utforming av lokalet kan være av betydning for hvor mange elever og
ansatte som kan være tilstede i samme rom. Gruppestørrelsen må
tilpasses romstørrelsen slik at man kan sikre minst en meters avstand
mellom elever og ansatte
• Fremmøte på ulike tidspunkt kan være et aktuelt tiltak for å redusere antall
elever som er på skolen samtidig. Elevene følger plan fra skolen.
• Undervisning i klasserom kan kombineres med undervisning ved hjelp av
digitale plattformer, det gjør at elevene kan fordele seg mer utover
skolens arealer.

Unngå fysisk kontakt (1):
Håndhilsning og klemming bør unngås.
Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre.
Elevers behov for omsorg må ivaretas. Vask hender etter fysisk kontakt
Ansatte bør kommer til klasserommet slik at ikke klassen trenger å bytte
rom der det er mulig.
Alle elever har egen pult/arbeidsplass for å sikre avstand på minst 1 meter.
Grupper kan passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15
minutter).

Unngå fysisk kontakt (2):
Friminutt/pauser:
•

•

•

Ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute
samtidig, og tilrettelegge for at pauser kan foregå utendørs. Skolen
har plan for friminuttene.
Elever må minnes på å holde små grupper (om lag 5 personer) i
friminutt med 1–2 meters avstand.
Ansatte er ute for å minne elevene på å holde avstand.

Stengt kantine - ta med niste, maten spises ute (eller i aulaen)
Transport og skoleskyss: AKT og Kolombus(Rogaland) har ansvaret for transporten.

Spesielle fag:
Det blir i oppstartenundervisning i yrkesfagene.
For gjennomføring av den praktiske del av undervisningen som skjer på skole eller
praksissted gjelder de samme grunnprinsippene som er beskrevet over. Arbeidet bør
organiseres slik at man unngår kø og trengsel.
Det er som hovedregel ikke behov for personlig beskyttelsesutstyr for å ivareta smitte-vernet.
For fag der det finnes en bransjestandard, skal denne følges både i undervisning på skolen og
ute i praksis

Spesielle fag:
Fag der det brukes felles utstyr:
Mange fag innebærer mye utstyr som til dels deles. I den grad det er mulig kan man benytte
personlig utstyr eller utstyr som er reservert én elev. Når dette ikke er mulig, skal utstyret
rengjøres etter bruk.
Ved dagens slutt: eleven rydder pultflater ved dagens slutt.

Utsatte elever/medlemmer av husstanden
Hjem der noen i husstanden er i en risikogruppe for smitte.
Veilederen beskriver grupper som er utsatt.
Viktig her er at ungdommer og foresatte varsler skolen om det skal legges til rette for annen
undervisning.
Norske barneleger har vist til noen forhold som en bør vurdere. Se de to neste bildene.
Er du usikker, ta kontakt med fastlegen din og følg rådene fra helsevesenet og varsle skolen
om vi skal ta spesielle forholdregler,

Utsatte elever (1)
Ungdom med kroniske sykdommer
Barn og unge har så langt ikke vist å ha risiko for alvorlig forløp av covid-19. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid begrenset, og som et føre-var-prinsipp for å minske smitterisiko kan
det derfor være enkelte ungdom som vil rådes til å unngå oppmøte på skolen.
Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i
barnehage og skole.
Barn og unge som har kroniske sykdommer/tilstander, men som kan møte på skolen som
vanlig, gjelder blant annet:
•

Barn og unge med diabetes,Barn og unge med velkontrollert astma

•

Barn og unge med allergi

•

Barn og unge med epilepsi

•

Barn og unge med Downs syndrom

•

Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt

•

Barn og unge med autoimmune sykdommer som bruker immundempende behandling og har stabil sykdom

•

Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

Utsatte elever (2)
Skolen og foresatte bør ha en dialog om det er mulig å tilrettelegge slik at disse elevene likevel
kan møte på skolen
Barn og unge som er organtransplanterte (første tid etter transplantasjon)
Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder
Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling
Barn og unge med alvorlig hjertesykdom
Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet
Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase
som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner
Barn og unge på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom
Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her. I slike
tilfeller må behov for tilrettelagt undervisning avklares med behandlende barnelege.

