
 
 
 
 
 
Til folkehøgskolene 

                                                Infomail-Covid 

                                                                                                                                  Oslo 14.01.22 

  

Kjære alle dere som iherdig jobber for å begrense og unngå smitte i folkehøgskolene! 

Takk for den jobben dere står i! Vi er mektig imponerte over den innsatsen og de tiltakene dere 

sammen har iverksatt for å gi elevene undervisning og et så normalt skoleår som mulig. Vi vet at 

dette har vært nok et krevende år for dere og vi ønsker å bidra så godt vi kan til at dere skal klare å 

gjennomføre også dette skoleåret som et unikt år for folkehøgskoleelevene.  

 

Nye karanteneregler 

I går kom regjeringen med nye regler knyttet til koronahåndteringen. Vi antar at de fleste av dere har 

fulgt med på pressekonferansen, men vi vil allikevel sende dere en liten oppdatering fra oss sentralt.  

De viktigste punktene for folkehøgskolene fra i dag er at  

• karantenereglene er endret – byttes ut med mer bruk av testing 

• tiltaksnivået skal fortsatt justeres lokalt i samarbeid med lokale smittevernmyndigheter 
Pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet finner dere her. I siste avsnitt står det spesifikt om 

folkehøgskolene.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltaksnivaet-i-barnehager-og-skoler-skal-igjen-bestemmes-

lokalt/id2895492/ 

De nye karantenereglene kan dere lese om her:  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-tisk-strategien/id2895499/ 

 

Undervisning ved karantene og isolasjon 

Vi tenker det er uhyre viktig at elevene føler de får et skoleår som forventet og at det kun er de som 
er smittet eller som er i karantene som får digital undervisning. Dette er viktig fordi det også sender 
signaler til søkere til neste skoleår om at folkehøgskolen driver nesten helt normalt til tross for 
pandemi ellers i samfunnet.      
 
Nærkontakter 
Skoler som får mange ansatte i karantene samtidig vil oppleve at driften blir utfordret. Et viktig tips 
er å unngå at ansatte defineres som nærkontakter til hverandre. Det kan gjøres ved at skolen sikrer 
at ansatte kan holde avstand, f.eks i spisepauser og møterom. Da unngår man at mange ansatte 
kommer i karantene samtidig. 
 

Kontakt med lokale smittevernmyndigheter  
De nye smittervernreglene legger stor vekt på å ta utgangspunkt i lokale forhold og at fokuset går fra 
karantene til mer testing, og dermed et ønske om at færre elever skal isoleres og settes i karantene 
slik at flest mulig elever kan ha en tilnærmet normal skolehverdag.  
  

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltaksnivaet-i-barnehager-og-skoler-skal-igjen-bestemmes-lokalt/id2895492/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltaksnivaet-i-barnehager-og-skoler-skal-igjen-bestemmes-lokalt/id2895492/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-tisk-strategien/id2895499/


Kontakt med hverandre 
Rektorer og inspektører har sin egen private gruppe på Facebook. Her meldes det aktivt om 

smittetilfeller og håndtering av situasjonen, både til informasjon, inspirasjon og for at vi kan lære av 

hverandre. Vi oppfordrer dere til å følge gruppen. Vi ser nærmere på om vi kan møtes på andre 

plattformer utenfor FB og kommer evnt tilbake til det.    

 

Kontakt med myndighetene 
Vi holder videre kontakt med myndighetene og påpeker utfordringene dere har mht krevende 

vikarsituasjon, muligheter for isolering på skolen/utenfor skolen, transportutgifter, ekstra renhold, 

oppdelt matservering, tilgang på hurtigtester osv osv,  

  

  

 

Med alle gode ønsker for en god håndtering framover våren, 

 

Angelina Christiansen /s/    Andreas Melberg /s/      Dorte Birch /s/        Anne Tingelstad Wøien /s/ 
         
Generalsekretær, FHF          Daglig leder, NKF/IKF     Daglig leder, IF        Daglig leder, FHSR 
 
 
 
 
 


