Smittevernregler på skolen fra og med 15.12.2021
RØDT NIVÅ
De lærerne som har elevene først etter iverksatt rød beredskap gjennomgår disse smittevernreglene i
plenum.

INGEN SYKE SKAL MØTE PÅ SKOLEN!
Elever og ansatte med luftveissymptomer:
• Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal
ikke møte på skolen, selv om symptomene er milde.
• De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme
tilbake ved negativt testresultat og om de føler seg friske og feberfrie. Dette gjelder
selv ved restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).
Elever eller ansatte som er i isolasjon eller karantene:
• Elever og ansatte skal ikke komme på skolen dersom de er i karantene eller isolasjon.

REGLER FOR KARANTENE
•
•
•

Det er felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant.
Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter
7 dager.
Øvrige nærkontakter (dette betyr klassekamerater og lærere) kan teste seg ut etter 3 dager.

TRANSPORT
•

For informasjon om busstider m.m. se www.akt.no.

OPPLÆRING
•

•
•
•
•
•

Fra og med januar 2022 praktiserer skolen ulike oppmøtetider på skolen for elevene.
Timeplanen i VIS vil være den samme, men det lages en egen plan som viser om
opplæringen foregår på skolen eller digitalt hjemme. Denne planen publiseres på
skolens hjemmeside.
Vi minner om at elever som er syke/hjemme skal få et opplæringstilbud. Dette foregår
ved hjelp av diverse digitale løsninger som læreren bestemmer. På ITS-learning finner
elevene periodeplaner, oppgaver, lekser osv.
Som hovedregel gjennomføres undervisningen enten digitalt (hjemmeskole) eller som
ordinær undervisning i klasserom og verksted.
Kroppsøving avlyses frem til jul.
YFF (yrkesfaglig fordypning) gjennomføres i dialog med bedriften og i den grad det er
mulig. Elevene kan ved behov ha YFF på skolen.
Elever som har fravær av helsegrunner (sykdom, karantene eller isolasjon) får ikke
dette oppført som fravær på vitnemålet. (skal føres som «R»-fravær).
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AVSTAND
Alle elever skal:
•
•
•
•
•
•
•

Ha fast plass i sine faste klasserom/verksted (se oversikt lenger ned). Kontaktlærer
lager navnelapp og bestemmer plassering. Ved gruppedeling kan dette avvikes.
Gå én og én inn/ut av klasserom og verksted. Faglærer påser at dette skjer.
Det skal holdes minst én meters avstand i alle situasjoner.
Det skal ikke forekomme håndhilsning og klemming.
Ikke oppholde seg i fellesområder, sofaer osv., men kun i klasserom/verksted eller ute.
Biljardbord og bordtennisbord er stengt og skal ikke brukes.
Personalrommet for lærerne i A- og C-blokka stenges.

HYGIENE
Alle elever skal:
•

•
•
•
•

Vaske eller sprite hendene:
• Før de går inn i klasserom og verksted.
• Før måltider og påfyll av kaffe/drikke.
• Etter toalettbesøk
• Ved synlig skitne hender
Følge de offisielle rådene fra Folkehelseinstituttet. Plakater er satt opp rundt omkring på
skolen.
Klargjøre og vaske personlig utstyr. Det blir satt frem håndsprit og kluter/tørkerull.
Bruke samme utstyr hele dagen. Det skal ikke byttes utstyr (maskiner, verktøy, bøker, PC osv.)
mellom elever.
Under oppsikt fra lærer vaske utstyr (maskiner, verktøy, pult, stol) de har brukt etter endt
skoledag eller når en ny elevgruppe skal overta klasserommet/verkstedet.

RISIKOGRUPPER
•
•

Elever som er i risikogruppe eller har andre i husstanden som er det, må skaffe en
legeerklæring som anbefaler at de holder seg hjemme.
Elever som er hjemme fordi de er i risikogruppe eller har familie i risikogruppe får tilrettelagt
opplæring hjemme. Eleven må gi beskjed til skolen hvis dette er et behov.

RENHOLD
•
•
•

Elever og ansatte må sprite sine egne pulter og arbeidsplasser.
Toaletter og vaskeservanter rengjøres to ganger om dagen.
Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, pulter og andre berøringsflater rengjøres tre ganger daglig.

KANTINE
•
•
•
•
•
•

Kantina er åpen og betjent for kjøp av mat.
Skolefrokost tilbys ikke.
Elevene skal ikke dele bestikk eller matserveringsverktøy.
Toastjern osv. fjernes.
Inn- og utgang til/fra kantina og maks antall blir skiltet.
Elevene spiser ute eller ved sin faste plass i klasserom/verksted.
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STUDIESENTERET
•
•
•

Stenges for elever men vil ha ordning for inn/utlevering av bøker. Se eget oppslag.
Elevene skal ikke oppholde seg i studiesenteret når de ikke har undervisning, men skal benytte sitt
faste klasserom.
Elever som kommer tidlig og ikke har undervisning i første time, skal gå til sitt faste klasserom.

KLASSER OG KLASSEROM
Klasse
FKA

Utdanningsprogram –
programområde
Forberedende kurs for
minoritetsspråklige

Rom
B103

1ELA

Vg1 elektro og datateknologi

A205

1SRA

Vg1 salg, service og reiseliv

D328

1TPA

Vg1 teknologi- og industrifag

A109

1STA

Vg1 studiespesialisering

B208

2ELA
2SRA
2PIA

Vg2 elenergi og ekom
Vg2 salg og reiseliv
Vg2 industriteknologi

A203
D327
A110

2STA

Vg2 studiespesialisering

2MKA

Vg2 medier og kommunikasjon

3STA

Vg3 studiespesialisering

3STB

Vg3 studiespesialisering

3MKA

Vg3 medier og kommunikasjon

3INMA
3HFVIRK

Vg3 industriteknologi

B105

D329

D301
A212
B119
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