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Informasjon til barnehager og skoler (pr. 12. mars 2020) 

Alle skoler og barnehager i kommunen er stengt 

 

Helsedirektoratet har bestemt at alle skoler og barnehager skal stenges midlertidig. I Melhus 

kommune trådde dette i kraft fra 12. mars kl. 18. I første omgang vil barnehagene og skolene holde 

stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget. 

Utdanningsdirektoratet opplyser om at elevene har rett til å få opplæring, og det er 

skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring. 

Skolen må sørge for god kommunikasjon med elever og lærere, for eksempel via digitale 

læringsplattformer. Nå må skolene strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at 

elever utfører skolearbeid hjemme. 

Det er viktig at skolene og barnehagene er i tett dialog med hjemmet og gir oppdatert 

informasjon om situasjonen. 

Utdanningsdirektoratet har forståelse for at dette er en krevende situasjon for skolene og 

barnehagene, og de jobber med å utvikle støtte til skolene og barnehagene i dette arbeidet. 

 
Enkelte må få tilbud om støtte  
 
Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske 
samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.  
 

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av 

personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske 

samfunnsfunksjoner. Dette gjelder for barn i barnehage og fra 1. til 4. trinn i grunnskolene.  

 

Tilbud må også kunne gis til barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når 

barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. 

 

Se helsedirektoratet.no for hvilke 15 funksjoner som er kritiske for samfunnet. 

 

Skolen må følge helsemyndighetenes råd med tanke på smitte av viruset. 
Se også Folkehelseinstituttets råd til skoler og barnehager. 
 
 
 
 
 
 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/
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Alle ansatte 
Alle ansatte må møte opp på jobb som vanlig selv om undervisningen eller tilsynet ikke skal 
foregå på normal måte. Mer informasjon om arbeidsdagene framover vil bli gitt av din 
enhetsleder. 
 
Det oppfordres også til å i minst mulig grad benytte offentlig transport, dette for å unngå å 
utsette seg for smitte. 
 

Informasjon til foreldre  

Det er lagt ut informasjon om at skoler og barnehager er stengt på Melhus kommune sine nettsider 

og Vigilo. 

Vi oppfordrer alle ansatte i skoler og barnehager til å holde seg oppdatert med informasjon på: 

Folkehelseinstituttet sine hjemmesider  

Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider 

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.udir.no/
https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be

