
 

 

Til alle foresatte i barneskolene 

 

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen anbefalt at alle landets 

ungdomsskoler skal gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. Tiltaket 

gjelder fra mandag 4. januar 2021 og foreløpig fram til mandag 18. januar. Rælingen 

kommune følger denne nasjonale anbefalingen for ungdomsskolene. Kommuner med mye 

smitte er også anbefalt å vurdere om barneskolene skal gå over til rødt nivå. Det er lokale 

helsemyndigheter som avgjør dette, men skoleeier bidrar i drøftinger og vurderinger.  

Det er etter en smittevernfaglig vurdering besluttet at barneskolene i Rælingen inntil videre 

vil være på gult nivå. Situasjonen kan utvikle seg raskt, og skoler, elever og foresatte må 

være forberedt på å skifte mellom gult og rødt nivå på kort varsel i tiden fremover.  

Per i dag er det høy smitte i Rælingen kommune og i vår region. Smittesituasjonen er 

imidlertid slik at selv om smitte har forekommet og fortsatt vil forekomme i skoler, har 

statistikken og smitteoppsporingen vist at det er svært lite smitte mellom elever i skolene. 

Det er viktig at et ordinært skoletilbud opprettholdes for alle elever så langt det er mulig. Vi 

vet at dette er avgjørende for elevenes trivsel og læring, og i tillegg har det stor 

samfunnsmessig betydning.   

Når det påvises smitte, må de som har vært nærkontakter til den smittede eleven gå i 

karantene. Skolene vil derfor fortsatt jobbe med å holde kohorter atskilt, og bruke de 

allerede kjente tiltakene som er nødvendig for dette. Nye tiltak vil også kunne innføres 

dersom situasjonen tilsier det.  

I perioden fremover vil det fortsatt være viktig å unngå at elever er sammen på tvers av 

kohorter i skolen, slik at færrest mulig elever må i karantene når smitte oppstår. Det er 

viktig at familier og samfunnet for øvrig bidrar til å holde antallet nærkontakter så lavt som 

mulig for elevene, slik at smittesporingen går raskt, og smittespredning kan stoppes.  

Øvrig informasjon om organisering og innhold i skoledagene fremover vil kommer direkte 

fra skolen. 
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