
Lokale tiltak i egen organisasjon, før gjenåpning av SFO/AKS og skoler    

 
Fagforbundet forutsetter at en gjenåpning av skolefritidsordning og skole gjennomføres på en 

trygg og helsemessig forsvarlig måte for barn, foreldre og ansatte.  

Fagforbundet har i denne prosessen hatt tett kontakt med myndighetene og deltatt i de 

nasjonale møtene om gjenåpning av både barnehager, skoler og skolefritidsordningen (SFO). 

Vi har kommet med yrkesfaglige innspill til veilederne, og fått gehør for en god del. 

 

Den nasjonale veilederen skal gi råd for ansatte i skolene, dette gjelder både barneskolen (inkl 

SFO), ungdomsskolen og videregående opplæring, under koronavirusutbruddet (covid-19) 

våren 2020. Veilederen kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i 

«Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.».  

 

Veilederen vil at skolene og SFO skal organiseres i mindre grupper. I veilederen blir en fast 

gruppe elever og ansatte definert som en ‘kohort’ og på skole/SFO vil slike kohorter være et 

godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte. En kohort kan for 

eksempel ta utgangpunkt i skolens eksisterende klasseinndeling og norm for lærertetthet (15 

elever per lærer på 1. til 4. årstrinn, og 20 elever per lærer for 5. til 7. årstrinn og 

ungdomsskoletrinnet.  

 

Kohorter skal i minst mulig grad blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan elever og 

ansatte omgås og leke sammen. Særlig de eldste elevene må likevel oppfordres til å holde en 

meters avstand og unngå unødvendig nærkontakt. Dette vil ikke være like lett å følge for de 

yngste elevene. 

 

Fagforbundet forventer at arbeidet med å dele ansatte inn i ulike kohorter skjer i god dialog 

mellom partene og vernetjenesten. Gode retningslinjer fra både nasjonale og lokale 

myndigheter om smitteverntiltak, må bli tilpasset den enkelte arbeidsplass.  

 

Barn og unge som har kroniske sykdommer/tilstander må behandles særskilt. Her må det 

vurderes individuelt om det er grunnlag for at barnet/ungdommen skal holdes hjemme og/eller 

få tilrettelagt undervisning fra skolen. Skolen og foresatte bør ha en dialog om det er mulig å 

tilrettelegge slik at disse elevene likevel kan møte på skolen, for eksempel at eleven kan være 

i en mindre gruppe (2-3 elever) eller kun tilstede på aktiviteter utendørs. Smittevernutstyr må 

være tilstede. 

 

Det er viktig at reglene for de som er i risiko-gruppene blir ivaretatt, både når det gjelder 

ansatte, elever og foreldre. De må ikke utsettes for høyere risiko enn hva deres fastlege 

anbefaler. De må være trygge på at de kan være hjemme. Dette kan være med på å trygge de 

ansatte i møte med elevene.  

 

De ansatte forventer at de kan ha en trygg og helsefremmende arbeidsplass. De som skal 

utøve renhold må få oppdatert kunnskap om de nye smittevernreglene, og håndtering av 

restavfall. De som har ansvaret for renholdet i skolen må kunne være til stede i åpningstiden.  

 

Ansatte og foreldre kan være engstelige og redde, derfor er det viktig at vi har en felles 

forståelse av hva som er viktig for at arbeidsplassen skal være trygg for små og store.  

 

 

Lykke til med det lokale fagforeningsarbeidet! 



Hjelpetiltak for:  

 

Fagforeningen  

- Medvirke til at hovedavtalen og arbeidsmiljøloven følges i de ulike tariffområdene 

som er berørt av gjenåpningen, og bidra til å styrke samarbeidet med vernetjenesten.  

- Medvirke til at tillitsvalgte får drøftet den nasjonale veilederen med sin ledelse. Det er 

viktig at man blir enige om definisjonen av hva en kohort skal være i egen 

kommune/skole/SFO, når det gjelder antall barn og ansatte.  

- Må sørge for at de lokale tillitsvalgte får kjennskap til innholdet i 

drøftingsreferater/protokoller med arbeidsgiver i egen kommune/fylkeskommune. Det 

kan være saker som har vært drøftet på et overordnet nivå, som det er viktig at de 

lokale tillitsvalgte får informasjon om.  

- Tillitsvalgte og vernetjenesten må påvirke leder slik at det utarbeides gode rutiner for 

renhold av lokaler, flater, utstyr, leker og annet materiell før gjenåpning 

- Minne om at alle ansatte får delta i planleggingen og gjennomgangen av de nye 

rutinene før gjenåpningen. 

- Sørge for at alle ansatte får tilgang til den nasjonale veilederen før gjenåpningen, og at 

de ansatte får oppdatert informasjon om smitte og om de nasjonale tiltakene for å 

hindre smitte  

- Samarbeide med skoleeier og skoleleder for å medvirke til at det er nok ansatte, og at 

åpningstiden er i samsvar med bemanningen, både når det gjelder SFO/AKS og 

skolen. Det er viktig å se denne organiseringen i sammenheng med barnas fritid, de 

som er sammen i fritiden må få tilhøre den samme kohort i skoletiden.  

- Etterspørre lokale planer for opplæring i smittevern, bruk av smittevernutstyr og 

oppfordre til at dette arbeidet gjøres i samarbeid med lokale helsemyndigheter    

- Medvirke til at medlemmene får en trygg og god arbeidsplass gjennom oppfølging av 

de foregående punktene 

- Sørge for å være synlig for medlemmene  

- Om mulig ha digitale møter med tillitsvalgte og medlemmer før gjenåpningen  

 

Forbundsregion  

- Sørge for at fagforeningene har oppdatert kunnskap om de nasjonale 

smitteverntiltakene før gjenåpningen, og kan formidle dette til medlemmer, 

tillitsvalgte og vernetjenesten  

- Sikre at alle fagforeninger gjennomfører drøftinger med arbeidsgiver på et overordna 

nivå i kommunen/fylkeskommunen om de lokale smittevernstiltakene.  

- Følge opp/støtte fagforeningene i prosessen ved gjenåpning, og sikre at alle har nok 

informasjon og kunnskap om Fagforbundets krav ved gjenåpningen 

 

Nasjonalt  

- Prioritere arbeidet med å påvirke de nasjonale myndighetene i Korona-arbeidet 

- Bruke trepartssamarbeidet for å sikre ivaretagelse av våre medlemmer i de ulike 

veilederne utarbeidet av nasjonale myndigheter 

- Følge opp arbeidet med få mulighet til å korona-teste ansatte innenfor andre sektorer 

enn helsesektoren  

- Samarbeide med de andre arbeidstakerorganisasjonene og andre relevante aktører i 

arbeidet som gjøres i forbindelse med de ulike korona-tiltakene  

- Styrke informasjonsarbeidet for å synliggjøre Fagforbundets syn i aktuelle spørsmål  

- Bistå forbundsregionene og fagforeningene i deres arbeid med de nasjonale veilederne  

- Utvikle støttemateriell etter behov  


