
Smitteverntiltak ved DNSM 
 
Skolestart og skoleslutt 
Elevene møter mellom 8.15 - og 8.30. De skal da benytte seg av inngang B. Ansatte 
vil møte elevene ved inngangen og minne dem på å holde avstand.  
Eleven skal benytte seg av samme utgang når de skal forlate skolen. 1 - 4.trinn blir 
fulgt ned til porten der foresatte henter dem med mindre annen avtale er gjort.  
 
I uteområdene og kantina.  
For å minske smitterisikoen skal elevene oppholde seg sammen med sin klasse eller 
sin kohort når de er på skolen.  
Kohortinndelingen er 1 - 4.trinn, 5 - 7.trinn og 8 - 10.trinn. Disse kan være sammen i 
undervisning, i pauser og på ekskursjoner.  
 
Områdene som kohortene skal bruke i friminuttene er: 

 1. - 4.trinn 5. - 7.trinn 8. - 10.trinn 

Lillefri På eget tidspunkt Oppe på 
lekeplassen 

Området nede 

Storefri 
11.10-11.30 

 
Kantina 

 
Oppe på 
lekeplassen 

 
Området nede 

11.30-11.45 Oppe på 
lekeplassen 

Kantina Området nede 

11.45 - 12.00 Oppe på 
lekeplassen 

Området nede Kantina 

 
 
Elevene skal bruke munnbind når de er ute i friminuttene.  
 
Elevene spiser lunsj med sin kohort på følgende tidspunkt: 
1. - 4.trinn spiser 11.10 - 11.25 
5. - 7.trinn spiser 11.25 - 11.40 
8. - 10.trinn spiser 11.40 - 12.00 
Personalet spiser sammen med elevene. Alle skal vaske hendene sine med såpe og 
vann før de spiser lunsj. 
Alle får tildelt et spisebrett med mat fra kantinepersonalet.  
 
I klasserommet.  
Elevene benytter seg av håndsprit før alle undervisningsøkter. Det er montert 
dispensere i alle undervisningsrom, ved skolens innganger og i andre fellesarealer. 



Elevene skal sitte med 1,5 meters avstand i klasserommet. 5 - 10.trinn trenger ikke å 
bruke munnbind når de sitter på plassene sine i klasserommet. 
Elevene må få tillatelse av lærer for å forlate plassen sin.  
De skal ikke bytte materiell eller plasser i løpet av dagen. Om Ipaden er benyttet 
hjemme skal denne desinfiseres før bruk.  
Elevene sørger for at pulten er ryddet før de går hjem slik at denne lett kan 
rengjøres. 
 
Toalett 
Toalettbesøk skal fortrinnsvis foregå i friminutt, de som har inspeksjon passer på at 
det ikke blir for mye trengsel på toalettene.  
 skal fortrinnsvis bruke toalettene i sin etasje 
Toalettene blir rengjort to ganger hver dag.  
 
Elever som skal være hjemme 
Elever som har symptomer på Covid-19 smitte skal ikke på skolen. De skal være 
hjemme 48 timer etter at de er symptomfrie.  
De tre viktigste symptomene er feber, hoste og pustevansker.  
 
Skolen kontakter de elevene som ikke møter, for å utelukke at det foreligger en 
karantenesituasjon, mistanke om eller bekreftelse av COVID-19 som årsak. 
 
Skolen utarbeider et faglig opplegg på hvert trinn for oppfølging av elever i 
karantene. 
 
 
Foresatte og andre eksterne 
Foresatte må være tilgjengelig på telefon mens elevene er på skolen i tilfelle 
sykdom. 
Foreldre og andre: Fysisk oppmøte på skolen kun etter avtale. 
Leverandører: Levering kun etter avtale. 
Til foreldre: Det anbefales å vaske elevenes klær daglig. 
Til foreldre: Elever skal bruke individuelle vannflasker. 
 
Handlingsplan ved mistanke om smitte 
Om en elev kjenner symptomer eller disse blir oppdaget av skolens ansatte i løpet 
av skoledagen, vil en lærer følge eleven til et avsatt Covid-19 «karantenerom» 
Dette er lokalisert ved personalinngangen og er merket Sala de Recursos 3 
(Grupperom 3). 
 
Det vil på dette rommet være en plastpose og en COVID KIT med nødvendig 
materialer (hydroalcoholic gel, desinfiserende spray, papirrull, hansker og masker).  



Lærer sjekker om eleven har feber 
En ansiktsmaske vil bli gitt til eleven og en annen til den voksne personen som er 
med eleven. Denne tar seg av eleven frem til foresatt henter.  
Dette rommet vil være isolert fra resten av elevene og har ventilasjon. 
Administrasjonen vil varsle elevens familie slik at de kan kontakte lege. 
 
Handlingsplan ved bekreftet smitte 
I de tilfeller hvor skolen har et BEKREFTET TILFELLE AV SMITTE blant elevene 
eller personalet, vil det fungere som følger: 
 
Når det BEKREFTEDE TILFELLET gjelder en elev og informasjon mottas av skolen i 
skoletiden, vil skolen kontakte familiene til elevene i samme kohort, slik at de kan 
komme å hente elevene. Skolen informerer om at de må starte karantene. 
 
Når den BEKREFTEDE TILFELLET gjelder  en elev og informasjonen mottas av 
skolen utenom skoletiden, vil skolen kontakte familiene til elevene i samme kohort og 
be de ikke møte på skolen. 
 
Personalet vil bli orientert 
 
Skolens ledelse vil informere myndighetene  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


