Trafikklysmodellen / Steinerskolen i Tromsø 2020 - 2021
Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke
smitteverntiltak skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået
som skal følges.
Grønt nivå kjennetegnes ved at skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig
organisering av avdelinger og klasser.
På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser
og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere
kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være
behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.
På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være
nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehagene og skolene må vurdere
ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre. Mer
detaljer om trafikklysmodellen kan leses på Udir sine sider. Klikk her for å lese mer.
Denne planen viser forskjell mellom gult og rødt nivå.
Foreldre

Oppmøte om morgenen
Gruppeinndeling

Felles garderobeområder

Friminutt ungdomsskolen

Bruk av kjøkken

Gult nivå
Foreldremøter og
konferansetimer kan
gjennomføres med god
smitteberedskap.
Foreldre bør i så liten grad som
mulig inn i skolebygningene.
Alle klasser starter kl. 08.30

Rødt nivå
Foreldre inn på skolens
område i så liten grad som
mulig. Foreldremøter og
konferansetimer gjennomføres
digitalt.

Hver klasse er en kohort. To og
to klasser kan være sammen i
begrensede perioder
innendørs i skoletiden.
Trinnene kan være sammen på
tildelte områder utendørs.
Samme som ved rødt nivå.

Hver klasse er en kohort.
Gruppene skal i minst mulig
grad blandes i skoletiden, både
inne og ute.

Har sine tildelte områder, men
kan bevege seg innenfor hele
ungdomsskolens områder så
lenge de holder noe avstand.
Tillatt å gå på butikken. Ikke
store grupper. Vis hensyn.
Kjøkken ungdomsskolen kan
brukes i begrenset grad, ikke
deling av mat

Noen klasser starter kl. 09.00

Lærere/trinnene samsnakker
og blir enige om hvem som går
inn først når man deler
garderobe/gang. (Ca. 5-10
minutter mellom hver klasse)
Hver klasse har sine tildelte
områder og skal holde seg
utelukkende til disse. Får ikke
gå på butikken.
Kjøkken ungdomsskolen kan
ikke brukes til å lage mat.

Friminutt mellomtrinn og
barneskole
Fotballbanen

Lillekor (3. – 4. klasse) og
Mellomkor (5. – 7. klasse)
Lærere

Fag
Uteskole

Mellomtrinn og barneskole har
hvert sitt uteområde. Klasser
på samme trinn får være ute
samtidig på dette området.
7. + 8. klasse (og andre fra
ungdomsskolen) får tilgang i
noen friminutt. 5. + 6. klasse
får andre friminutt
Kan gjennomføres i salen eller
utendørs, men klassene må
sitte hver for seg.
Lærere kan gå på tvers av
klassene, men vasker hendene
mellom slike bytter. Normal
timeplan følges. Vask over
pulter når en klasse har brukt
spesialrom/grupperom?
Alle fag gjennomføres

Deling av mat

Det oppfordres til økt bruk av
aktiviteter utendørs/uteskole
Samme som på rødt nivå

God hygiene

Samme som på rødt nivå.

Renhold

Samme som på rødt nivå.

Mellomtrinn og barneskole har
hvert sitt område og ulike
utetider.
Fotballbanen kan kun brukes
klassevis.
Utgår. Klassene må ha
musikk/sang her for seg.
Lærere knyttes til en klasse i all
hovedsak og har faste rom.
Egen plan for fordeling av
lærere er laget.
Antallet fag kan begrenses/slås
sammen. Se detaljert
beredskapsplan rødt nivå
Økt bruk av uteskole
Ikke dele mat og drikke. Se
detaljert beredskapsplan rødt
nivå
Gode rutiner for vask av
hender og bruk av anitbac. Se
detaljert beredskapsplan rødt
nivå.
Det skal gjennomføres ekstra
renhold. Se detaljert
beredskapsplan rødt nivå.

Bakgrunn og mer detalje kan leses i dokumentet «Beredskapsplan for rødt nivå.»

De generelle smitteverntiltakene følges i alle nivå
•
•
•
•
•
•

Hyppig vask eller desinfeksjon av hendene.
Hyppig vask av gjenstander som berøres av mange.
Unngå å ta seg i ansiktet med hendene.
Unngå hosting på andre.
Ikke håndhils.
Unngå kyssing og klemming.

