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Informasjon til foreldre i barnehager og skoler (pr. 16. 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 12. mars kl. 18. I første omgang vil barnehagene og skolene holde 

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

Skolene planlegger for at elever kan jobbe hjemmefra, og Melhus kommune vil så langt som mulig 

strekke seg for å legge til rette for at skolearbeid kan utføres fra hjemmet. God dialog mellom 

hjemmet og skole/barnehage blir viktig i tiden fremover, og det oppfordres til å følge med 

på www.melhus.kommune.no og Vigilo. Det har vært enorm trafikk på sistnevnte 

kommunikasjonskanal de siste dagene, og dette har ført til utfordringer med bruk av appen. 

Webportalen fungerer imidlertid som normalt, og vi anbefaler å logge seg på der. 

Foresatte med samfunnskritiske funksjoner 

Selv om skoler og barnehager stenges, er det viktig å opprettholde virksomheten i kritiske 

samfunnsfunksjoner. Melhus kommune vil derfor sørge for tilbud til barn av personell i helse- og 

omsorgstjenesten, transportsektoren og andre kritiske samfunnsfunksjoner. Lørdag 14. mars ble det 

avklart at også ansatte i barnevernet faller inn under denne kategorien.  Nytt når det gjelder barn 

med særlige omsorgsbehov, er at dette også gjelder barn som mottar hjelpetiltak fra barnevernet. 

 

Ta kontakt med rektor/styrer for å melde fortsatt behov for barnepass. 

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

Snakk med barna 

De aller fleste som blir smittet av koronavirus blir ikke alvorlig syke. Mange barn kan imidlertid bli 

redde når de hører om viruset. Derfor er det viktig at foreldre snakker med barna og gir faktabasert 

kunnskap om sykdommen.  

 

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

Du finner den på YouTube ved å søke på filmens navn, eller ved å bruke følgende lenke: 

https://youtu.be/v1W249tl1vA 

Hva gjør jeg ved sykdom? 

Ved mistanke om å være smittet av korona skal man ringe fastlegen sin eller legevakten på 116 117. 

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos legen eller på legevakten, men 

blir hjemme og tar kontakt på telefon. 

 

Symptomer er som ved andre luftveisinfeksjoner; feber, hoste, brystsmerter og pustevansker.  

 

 

 

http://www.melhus.kommune.no/
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler
https://youtu.be/v1W249tl1vA
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Slik holder du deg frisk  

● Vask hendene grundig og ofte, spesielt før du spiser og når du har vært ute på steder med mange 

mennesker. Vask med vann og såpe, eller hånddesinfeksjon med sprit, vil være tilstrekkelig.  

● Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk. Husk 

at også mobiltelefonen kan være en smittekilde.  

● Begrens nær kontakt med syke personer. Du bør bruke munnbind dersom du må ha direkte 

kontakt med andre som er syke.  

Fakta om koronavirus  

● Koronaviruset heter SARS-CoV-2 og forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19.  

● Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller 

smittet person til en annen person. Man antar at smittemåten er dråpe- og kontaktsmitte.  

● De fleste som blir smittet vil trolig få luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil 

få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse.  

● Alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer.  

● Det finnes foreløpig ingen legemidler eller vaksine mot det nye koronaviruset.  

● Det er fortsatt mye ukjent om sykdommen, men man regner med at den i liten grad smitter før 

man får symptomer.  

 

Situasjonen endrer seg hurtig og vi oppfordrer til å følge med på Folkehelseinstituttets nettsider 

www.fhi.no for oppdatert informasjon. Vi oppdaterer også Melhus kommunes nettsider 

www.melhus.kommune.no ved endringer i råd.  

 

 

http://www.fhi.no/
http://www.melhus.kommune.no/

