
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Informasjon til foreldre, barn og unge i skole og barnehage i Storfjord 

Vel møtt til et nytt barnehage -og skoleår! 

 

Regjeringen anbefaler at alle skoler og barnehager i Norge starter opp skole- og barnehageåret på 

grønt nivå så lenge smittesituasjonen tillater det. For at barn og unge skal kunne leve mest mulig 

normalt denne høsten, og gå glipp av minst mulig læring, er aldersgruppen 0-18 år unntatt fra 

pålegg om smittekarantene. 

 

For denne aldersgruppen kan testing erstatte karanteneplikten. Testene som brukes er 

hurtigtester, og vi vil ha resultatet i løpet av 20.minutter. Ved positiv test vil barnet måtte gå i 

isolasjon. Dersom testen er negativ, fortsetter barnet å være i barnehagen/skolen som vanlig i 

hele perioden. 

 

Rutiner og testing for barnehage og barneskole opp til og med 7.klasse 

* Skal testes to ganger dersom noen de går i klasse eller barnehage med har en positiv test 

* Den første testen tas den dagen smitten oppdages eller morgenen derpå: dette avhenger av 

tidspunkt for prøvesvar. Hvis prøvesvar kommer før kl. 14.00 tast testen samme dag, hvis etter 

kl. 14.00 tas testen neste morgen i første time.  

* Test nr. 2 tas mellom 3. og 5.dag. Barna er ute av karantene i hele perioden ved negative tester.  

 

Rutiner og testing for ungdomsskole 8.-10.klasse 

* Skal testes tre ganger dersom noen de går i klasse med har en positiv test 

* Den første testen tas den dagen smitten oppdages eller morgenen derpå: dette avhenger av 

tidspunkt for prøvesvar. Hvis prøvesvar kommer før kl. 14.00 tast testen samme dag, hvis etter 

kl. 14.00 tas testen neste morgen i første time.  

* Neste to tester tas 3. og 5.dag. Ved negativt testsvar fortsetter ungdommen som vanlig på 

skolen. Ved positivt testsvar vil ungdommen måtte gå i isolasjon. 

 

Testene vil tas på egne testrom i skole og barnehage og vil utføres av helsepersonell. Skole og 

barnehage vil organisere og informere om framgangsmåte dersom det kommer smittehendelser. 

 

Som foresatt må du samtykke til at ditt barn kan testes i barnehagen eller på skolen. 

Samtykkeskjema får du ved å kontakte den enkelte barnehage/skole eller Storfjord kommune ved 

Oppvekst. 

 

Storfjord er i et område med lite smitte, og skoler og barnehager er klare til å raskt veksle mellom 

nivå dersom situasjonen endrer seg. Også på grønt nivå er det viktig at ingen syke møter på 

skolen, at man har god hygiene og at man unngår fysisk kontakt som håndhilsning og klemming. 

 

Dersom dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.  

 

 

Ved vennlig hilsen 
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May Tove Lilleng   Hans-Olav Holtermann Eriksen 

kommunalsjef    kommuneoverlege 

 

 

 

Samtykke ved smitteutbrudd i skole eller barnehage 

 

 

 

Jeg/vi samtykker til at _______________________________________________ tester seg for 

Covid-19 i regi av kommunehelsetjenesten som erstatning for smittekarantene dersom hen er 

vurdert som "øvrig nærkontakt" av smitteoppsporingsteamet i kommunen. 

 

 

Jeg/vi samtykker ikke til at _____________________________________________tester seg for 

Covid-19 som i regi av kommunehelsetjenesten som erstatning for smittekarantene dersom hen 

er vurdert som "øvrig nærkontakt" av smitteoppsporingsteamet i kommunen. 

 

 

 

 

 

Dato _____/_____-2021 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

     Foresattes underskrift 

 


