
 

 

 

Informasjon til barnehager og skoler (pr. 4. mars 2020) 

Koronavirus – Råd til barnehager og skoler om smittevernrutiner 

 

Melhus kommune følger råd fra nasjonale myndigheter, og det innebærer at barnehager og skoler 

holdes åpne. 

 

For tiden pågår det også et ordinært sesonginfluensautbrudd, og tiltakene vi kan gjøre for å unngå 

smitte av koronavirus og influensa er ofte de samme. Hoste- og håndhygiene er viktige tiltak.   

Snakk med barna om viruset 

● Mange barn kan bli redde når de hører om koronavirus, og det er viktig at de får faktabasert 

kunnskap. Det kan med fordel fremheves at de aller fleste som blir smittet, ikke blir alvorlig syke. 

Ifølge Folkehelseinstituttet vil de fleste som blir smittet trolig få en veldig mild sykdom som går over 

av seg selv. 

Snakk med barna om god hygiene 

● Sørg for god håndhygiene. Gi gjerne en ekstra påminnelse om at barna må vaske hendene før de 

spiser og at de bør unngå å ta seg til munnen, nesen og øynene før hendene er vasket.  

● Sørg for god hostehygiene. Minn barna på at de må hoste eller nyse i albuekroken. 

 

Håndtering av sykdom  

● Ha lav terskel for å sende syke barn hjem fra barnehage og skole.  

● Foreldre bør oppfordres til å holde barna hjemme ved sykdom for å hindre spredning av smitte. 

Ved mistanke om koronavirus bør barnet holdes hjemme i 14 dager eller så lenge legen anbefaler.  

● Vi anbefaler ikke at barn bruker munnbind. Det forekommer ofte feilbruk, og bruken medfører 

gjerne at man tar seg oftere til ansiktet, noe som igjen kan øke smittefaren. Dersom barn møter opp 

med munnbind, bør foreldrene kontaktes og informeres om at dette ikke er nødvendig eller ønskelig.  

 

Aktiviteter på skolen  

● Barnehager og skoler kan gjennomføre aktiviteter som normalt. I perioder med mye smitte kan det 

imidlertid være lurt å unngå aktiviteter som medfører unødig mye nærkontakt.  

 

Tilrettelegging i bygget 

● For å redusere smittespredningen anbefales styrket renhold der barna oppholder seg mye. 

Smittevernrutiner følges for øvrig i det daglige renholdet i Melhus kommune. 

● Sørg for spritdispensere dersom det ikke er tilgang til såpe og vann. Det anbefales å henge opp 

plakater som minner om å vaske hendene (Se plakat om vaner som forebygger smitte) 

Informasjon til foreldre  

● Alle barnehager og skoler oppfordres til å ha god dialog med foreldre, og vise til oppdatert 

informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet og kommunen. Melhus kommune har utarbeidet 

et eget informasjonsskriv som kan sendes ut («Unngå smitte av koronavirus» (pr. 4. mars 2020). 

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus/plakater-til-innreisepunkter#vaner-som-forebygger-smitte


 

 

 

 

Ved mistanke om smitte 

Det er foreløpig moderat risiko for spredning i Norge, og det er ikke gitt råd om å begrense vanlig 

aktivitet for friske personer. Vi er imidlertid i en fase der hvert tilfelle skal oppdages og isoleres, og 

videre smitte stoppes:  

• Dersom det er mistanke om at et barn er syk med koronaviruset, skal foreldre/foresatte 

kontakte fastlege per telefon.  

• Dersom de ikke får tak i fastlege, skal de ringe legevakt (116 117). 

• Dersom det er ytterligere spørsmål skal rektor/styrer kontakte kommunalsjef Nina Hoseth, 

evt. smittevernlege Aslak Jaryd Johansen, tlf: 411 47 876. 

 

Ressurslenker: 

Se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider for ytterligere råd og informasjon. 

Se gjerne Helsedirektoratets film «Informasjon til barn og unge om det nye koronaviruset». 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/
https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be

