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Svar på covid-19 oppdrag fra HOD 633 - 

Oppdatering av informasjon i koronaveilederen 

om spesifikke smittevernråd knyttet til covid-19 

for skoler og barnehager 

Oppsummering  
Svaret er skrevet sammen med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.  

Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet 
 

Oppdrag 633 – Oppdatering av informasjon i koronaveilederen om spesifikke smittevernråd knyttet til covid-19 

for skoler og barnehager 

 

Bakgrunn  

Vi viser til at Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet i oppdrag 615 ba Helsedirektoratet i 

samråd med Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet om å vurdere hvilke kriterier som må være oppfylt for at 

det forskriftsfestede kravet til smittevernfaglig forsvarlig drift i skoler og barnehager kan oppheves. Vi ba videre i 

oppdraget om en vurdering av hvordan man kan sikre tilstrekkelig ivaretakelse av smittevern med hensyn til covid-19 

gjennom gjeldende bestemmelser i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, herunder veiledning til 

denne. Vi ba også om at det ble utarbeidet forslag til eventuelle forskriftsendringer. 

 

Det fremgår av besvarelsen at Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet at følgende kriterier 

må være oppfylt for at det forskriftsfestede kravet til smittevernfaglig forsvarlig drift i skoler og barnehager kan 

oppheves: 

 Barn og unge blir i svært liten grad alvorlig syke av covid-19, og ungdom og ansatte er i stor grad beskyttet 

av vaksinasjon.  

 Det vil fortsatt være krav om å opprettholde smittevernet i skoler og barnehager. Ved opphevelse av covid-

19-forskriften § 14b vil forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler fortsatt stille krav til 

smittevernet i barnehager og skoler.  

 Ansatte bør følge de generelle smittevernanbefalingene som gjelder i resten av samfunnet i administrativt 

arbeid, og i tillegg vil Råd til arbeidsplasser og virksomheter (FHI) være dekkende for eventuelle råd om 

kontaktreduserende tiltak som gjelder mellom ansatte. Råd om unntak fra avstand i undervisning og i 

kontakt med barn/ elever kan ivaretas med informasjon i koronaveilederen på FHI, under Råd om smittevern 

i skoler og barnehager. 
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HOD legger til grunn at kulepunkt 1 er oppfylt. HOD anser også som kulepunkt 2 er oppfylt, men at dette bør 

klargjøres i veiledningen, jf. punkt 3. Kulepunkt 3 kreves endringer for å sikre at smittevernanbefalingene og aktuelle 

veiledere blir oppdatert.  

 

Oppdrag 

Vi ber Helsedirektoratet i samråd med Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet om å gjøre nødvendig 

oppdatering av smittevernanbefalingene og aktuelle veiledere knyttet til barnehager og skoler. Vi ber om at det 

innen torsdag 10.02 klokken 12.00 gis tilbakemelding om når en slik oppdatering kan ferdigstilles, slik at 

forskriftsfestede kravet til smittevernfaglig forsvarlig drift i skoler og barnehager i covid-19 forskriften kan oppheves.  

 

Kontaktpersoner i HOD: Lars-Erik Kjellesvig, Kjetil Jonsbu og Elisabeth Rensvik 

Kontaktpersoner i KD: Andreas Rakli 

 

Felles svar fra Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet 
Dette er et felles svar fra Udir, FHI og Hdir. Vi viser til oppdrag 615 - Kriterier som må være oppfylt for at det 

forskriftsfestede kravet til smittevernfaglig drift i skoler og barnehager kan oppheves. Der skrev vi: Det vil fortsatt 

være krav om å opprettholde smittevernet i skoler og barnehager. Ved opphevelse av covid-19-forskriften § 14b vil 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler fortsatt stille krav til smittevernet i barnehager og skoler.  

Som vi redegjør for i oppdragsbesvarelsen 615, gjelder allerede forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler. Covid-19-forskriften § 14 b kan oppheves uavhengig av forslaget til justering i forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler § 17, da dagens § 17 omfatter et krav til smittevernfaglig forsvarlig drift.  Vi 

anbefaler likevel at ordlyden i § 17 endres, slik at kravet til smittevernfaglig drift fremgår eksplisitt av ordlyden. De 

foreslåtte endringene i § 17 er en ytterligere presisering og en justering som følger av erfaringer fra pandemien.  

I forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) foreslås følgende endringer:  

§ 14b oppheves.  
   
I forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. foreslås følgende endringer:  
§ 17 skal lyde:  
Virksomheten skal planlegges, tilrettelegges og drives smittevernfaglig forsvarlig.  
  
 
Råd om smittevern for barnehager og skoler kan oppdateres denne uken. Hvis vi kan få bekreftet hva utfallet blir i 

forkant kan den gjøres klart i dag, og publiseres kort etter pressekonferansen. Dersom vi ikke blir informert i forkant 

vil det være behov  for et døgn på å få rådene oppdatert og publisert på nettsidene.  

Rådene om nødvendig smittevern  vil også deles på nettsidene til Udir og Hdir.  
 
Arbeidet med å gjøre nødvendige justeringer i veiledere for miljørettet helsevern for skole og barnehage vil skje i et 
samarbeid med Udir, FHI og Helsedirektoratet, og kan tidligst sluttføres i slutten av mars. Det er ikke behov for et 
eget oppdrag for å gjennomføre disse justeringene. Vi understreker at vi mener det er forsvarlig å oppheve covid-19 
forskriften § 14b selv om det vil ta noe tid å endre denne veiledningen.  
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Trafikklysmodellen som beredskapsveileder 
Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder som angir anbefalte kontaktreduserende tiltak når 
smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og 
barnehager. Kommunen kan beslutte å bruke trafikklysmodellen dersom vilkårene i smittevernloven § 4-1 og § 1-5 
er oppfylt. Vi viser her til FHI's Kommunelegehåndbok. Informasjon om dette kan oppdateres raskt, i løpet av denne 
uken, ev. neste uke på nettsidene til Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet 
I kommuner der smittesituasjonen tilsier at det fortsatt er nødvendig og forholdsmessig å ha smitteverntiltak, må 
det fattes lokale beslutninger etter smittevernloven § 4-1, jf. § 1-5 dersom trafikklysmodellen skal benyttes.  
 
 

Andre relevante oppdrag 
Oppdrag 599– Innretningen av trafikklysmodellen og veiledere om smittevern  

Oppdrag 590 – Helhetlig vurdering av situasjonen og vurdering av behov for justering i nasjonale smitteverntiltak  

Oppdrag 601 – Om tabell med oversikt over pakker med smitteverntiltak  

Oppdrag 609 – Oppdatert vurdering av situasjon og tiltaksnivå  

Oppdrag 615 – Kriterier som må være oppfylt for at det forskriftsfestede kravet til smittevernfaglig drift i skoler og 

barnehager kan oppheves 

 

 

https://www.fhi.no/nettpub/overvaking-vurdering-og-handtering-av-covid-19-epidemien-i-kommunen/

