
  

 

 

 

Velkommen til et nytt barnehage- og skoleår, på grønt nivå! 

Ved skolestart er skolene og barnehagene i Rælingen på grønt nivå i trafikklysmodellen. 

Barnehager og SFO har allerede drevet på grønt nivå siden 1. august. Grønt nivå innebærer 

at skolene og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene. Klassen eller 

avdelingen trenger ikke lenger å regnes som en kohort, og hverdagen kan organiseres som 

normalt. Barna/elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger. For 

skolestarterne vil det si at første skoledag kan gjennomføres nesten som vanlig, innenfor 

gjeldende antallsbegrensninger og smittevernråd. 

Lettelsene i smitteverntiltak kommer som følge av økende vaksinasjonsdekning i den voksne 

befolkningen, og er i tråd med gjeldende anbefalinger. I Rælingen kommune er nå over 85 % 

av innbyggerne over 18 år vaksinert. Kommunen tilbyr fortsatt vaksine til de som ønsker det. 

Les mer på www.ralingen.kommune.no/koronavaksine 

Smittevernråd på grønt nivå 

Selv om man kan omgås friere på grønt nivå, vil det fremdeles være noen smitteverntiltak 

som gjelder både for barna og ansatte i skoler og barnehager. Dette er smittevernrådene 

som gjelder: 

• God hånd- og hostehygiene. 

• Unngå håndhilsing og klemming. 

• Holde seg hjemme ved nyoppståtte symptomer og sykdom, og ha lav terskel for å 

teste seg.  

For foreldremøter og andre arrangement utover vanlig undervisningsopplegg, følges råd for 

arrangementer, samlinger og aktiviteter. 

Hva hvis det oppstår smitte? 

Barn og unge under 18 år kan nå slippe smittekarantene, hvis noen i barnehagen eller 

klassen er smittet, dersom de testes jevnlig. Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende 

nære kontakter til den smittede må fortsatt i karantene. 

Ved smittetilfeller i barnehager eller på skoler i vår kommune, vil du få konkret informasjon 

om testing og hvordan man skal forholde seg dersom man blir berørt.  

Vi ønsker alle barn og elever et godt nytt barnehage- og skoleår! 
 

Med vennlig hilsen 

John Kristoffersen 
Kommunalsjef 
Rælingen kommune 
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