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Ørnes skole 

 
Rutiner for smittevern på skolen 

Oppdatert 08.09.20 
 
Om morgenen før 1. time 
 

• Spritbeholder utenfor hovedinngang med oppslag om spriting av hender 

• Klasserom er låst opp slik at elever kan gå inn. Slik unngår vi trengsel i ganger. 

• De som har inspeksjon før første time går i gangene og minner elever om 1 meter avstand. 

• Lærer i første time sørger for å være på plass i klasserommet litt før det ringer. 
 
Hygienetiltak i klassene 

• Alle klasserom og grupperom skal ha wipes og Jif-flaske i skapet. Fyll opp Jif-flaskene med vann 
og såpeblanding når de er tomme. I tillegg bøtte med desinfeksjonskluter på alle klasserom, 
personalrom og kantine. 

• Alle ansatte skal ha egen flaske med håndsprit. 

• Alle elever og ansatte skal ha god håndhygiene. Se oppslag i alle klasserom for rutiner. 

• Mobiler wipes før de legges i mobilsafe om morgenen. 

• Alle elever skal vaske pulten ved oppstart av 3. time. 

• Alle elever skal rengjøre PC med wipes når de tar den ut av dataskap i første time. 

• Elever har ikke adgang til andre klasserom enn sitt eget.  
 
Friminutt 

• Alle friminutt er utefriminutt, i størst mulig grad. Kan være inne på eget klasserom i matfri. 

• Kantina selger mat og drikke, men elevene må spise den på klasserommet sitt.  

• Kantina åpen trinnvis med hver sin tid. Rulleringsplan – settes på infoskjerm. 

• Alle ansatte følger inspeksjonsplanen, og følger med på infoskjermen om reserveinspeksjon. 

• Alle ansatte må bruke nødvendig tid i overganger mellom timer og friminutt for å hjelpe elevene 
å overholde smittevernsrutinene.  

 
 
Ordensregler og fravær 

• Det føres fravær og anmerkninger som normalt.  

• Ordensreglene gjelder som normalt i tillegg til disse smittevernsrutinene. 

• Elever som nekter å overholde smittevernsrutiner bryter ordensregel nr. 3: «Vis god oppførsel.  
Dette innebærer å vise hensyn, respekt og omtanke for andre på skolen.» Dersom elever ikke 
retter seg etter voksne på skolen, må foresatte få beskjed. Ring hjem! Gjentatte brudd medfører 
anmerkning og eventuell utvisning. Ansatte som melder om slike brudd må gi rektor nok 
informasjon om hva som har skjedd, slik at utvisningsvedtaket kan begrunnes.  

 
 
Nelly Undersåker Enga 
Rektor 


