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Smittebegrensning i skoler og barnehager  
 

Smittebegrensning i skoler og barnehager som holder åpent for barn av personell 
som utfører oppgaver av kritisk betydning for samfunnet under utbruddet av Covid-
19. 

 

Administrativt vedtak nr: 224/20. 

Kommuneoverlegen har gjort følgende vedtak: 
 
For å begrense smittespredning av Covid-19 og bidra til opprettholdelse av 
samfunnskritiske funksjoner i kommunen, fatter kommuneoverlegen i Vefsn 
kommune 22.03.2020 følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 femte ledd: 

1. Grupper av personer som er samlet i avgrenset areal i barnehagen eller 

skolen kan være maksimalt fem, inkludert voksne. Antall barn i en gruppe bør 

ikke overstige tre. En gruppe defineres her som personer med felles bruk av 

sanitæranlegg, spiseområde og oppholdsareal. Dersom Folkehelseinstituttet 

senere skulle anbefale enda mindre grupper i barnehager og skoler, gjøres 

rådene fra FHI gjeldende i Vefsn kommune.  

2. Det skal hver dag loggføres hvilke barn og voksne som er til stede i samme 

gruppe. Ved påvist Covid-19 blant barn eller ansatte, må oversikten 

fremlegges til kommuneoverlegen til bruk ved smittesporing. 

3. Barn og voksne med infeksjonssymptomer får ikke oppholde seg i barnehagen 

eller skolen. 

Unntak: 

Det gis ikke unntak fra bestemmelsene i vedtaket.  

 

Rettslig grunnlag:  

Smittevernloven § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, 
hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å 
forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom, eller motvirke at den blir overført i 
befolkningen. Krav til hvordan barnehage og skole organiseres for barna som har 
rett til plass, hjemles i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b) – begrensning i 
aktivitet ved barnehage og skole. Grunnleggende krav ved iverksetting av 
smitteverntiltak er ivaretatt, jf. smittevernloven § 1-5.  
  
 



Begrunnelse for vedtaket: 
 
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom, som 
kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er av 
Verdens helseorganisasjon erklært som en pandemi, og en alvorlig hendelse av 
betydning for internasjonal folkehelse. Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende 
tiltak, deriblant stenging av landets skoler og barnehager, for å hindre spredning av 
Covid19 og opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

En del barneforeldre har imidlertid yrker der de utfører oppgaver av samfunnskritisk 
betydning. Det er således ikke mulig å stenge barnehager og skoler for alle barn. 
Helsedirektoratets vedtak åpner for at barnehager og skoler kan holdes åpne for 
barn av foreldre som ikke kan være hjemme fra arbeid for å passe barn, jf. det 
nasjonale beredskapsutvalgets liste over samfunnskritiske funksjoner.  

Åpne skoler og barnehager må innrette virksomheten slik at smitte mellom ansatte 
og barn, samt smitte mellom barn, begrenses mest mulig. Det er avgjørende for å 
begrense smittespredningen gjennom barnehager og skoler at antallet barn med 
felles bruk av areal begrenses til et strengt minimum. Antall barn som får tilbud om 
plass i skole og barnehage i Vefsn kommune er på nåværende tidspunkt begrenset 
til barn der begge foreldrene har en samfunnskritisk funksjon, og bare i det 
tidsrommet foreldrene ikke selv kan tilse barna. Jo større grupper av barn som 
samles i åpne skoler og barnehager, dess større er risikoen for smitte innen 
gruppen, og dess flere personer med funksjoner av samfunnskritisk betydning vil 
rammes av sykdom og karantenebestemmelser ved smitte av Covid-19 i 
barnegruppen. 

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning 
av Covid-19 på samfunnsnivå, og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt. 
Tiltaket anses nødvendig for å beskytte sårbare grupper, og for å opprettholde 
nødvendig kapasitet i samfunnskritiske tjenester inkludert helse -og 
omsorgstjenester.  

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig 
begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet i samfunnet, og for å 
opprettholde tilstrekkelig kapasitet innen samfunnskritiske tjenester. Tiltaket 
vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig ut i fra en helhetsvurdering.  Etter 
kommuneoverlegens vurdering, vil den samfunnsmessige nytten ved 
smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for dem tiltaket gjelder. 
Frivillig medvirkning er vektlagt og forutsettes i vurderingen. 

 
 
Med hilsen 
Hege Harboe Sjåvik 
Kommuneoverlege 
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