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Oppdrag nr: 2021-023 

Oppdrag:  Grunnlag for planlegging av barnehage- og 

skolesektorens semesterstart høsten 2021 

Frist: Frist 20. mai: Tiltak og oppgaver som må avklares for å 
gi skoler og barnehager nødvendig forutsigbarhet til å 
planlegge oppstart etter skoleferien. Dette gjelder for 
eksempel bestemmelser innenfor det midlertidige 
barnehage- og opplæringsregelverket, nasjonalt 
tiltaksnivå etter trafikklysmodellen og 
smittevernveiledere. 
 
Frist 4. juni: Øvrige rammefaktorer av betydning for 
skole- og barnehagetilbudet til høsten. Dette gjelder for 
eksempel kriterier for overgang mellom nivåer i 
trafikklysmodellen, covid-19 forskriftens bestemmelser 
om begrensning eller stengning av barnehage- og 
opplæringsvirksomhet (§§ 12b og 12c) og forsterket 
TISK-strategi.  

Finansiering: 

budsjettkap., post og 

prosjektnummer  

Oppdraget gjennomføres innenfor gjeldende rammer 

 

 

 

 

  

Bakgrunn for oppdraget: 

Utdanningsdirektoratet 

Postboks 9359 Grønland 

0135 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 
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Side 2 
 

Det vil trolig være smitte i samfunnet også etter sommerferien. Barn og elever forventes på 

det tidspunktet i liten grad å være vaksinert, og det kan fremdeles være en del voksne som 

ikke har fått vaksine eller er fullvaksinerte. Det må også planlegges for scenarier hvor smitten 

igjen kan øke. Samtidig er en stadig større andel av befolkningen vaksinert. 

Kunnskapsgrunnlaget viser at barn og unge svært sjelden blir alvorlig syke, og at barn og 

unge smitter videre i mindre grad enn voksne.  

 

Hovedregelen etter KDs regelverk er at barn og elever skal være i barnehagen og på skolen. 

Covid-19-forskriften åpner for å begrense tilstedeværelsen dersom det er nødvendig for å 

oppnå smittevernfaglig forsvarlig drift. I KDs midlertidige forskrift er det blant annet regler om 

hvem som skal prioriteres for tilstedeværelse når det er nødvendig å begrense 

tilstedeværelsen på grunn av smitteverntiltak, og om unntak fra vedtak om stenging ved at 

enkelte barn og elever uansett skal ha et stedlig tilbud.  

 

Beskrivelse av oppdraget:  

 

Formål med oppdraget 

Bidra med faglige vurderinger som grunnlag for planlegging av barnehage- og skolesektorens 

semesterstart høsten 2021 slik at barn og elever får et trygt og godt barnehage- eller 

skoletilbud med mest mulig tilstedeværelse i barnehager og skoler og grunnopplæring for 

voksne, selv om det fremdeles er smitte i samfunnet.  

 

Om oppdraget 

Udir og, Hdir skal i samarbeid med FHI vurdere virkemidler som bidrar til et trygt og godt 

barnehage- eller skoletilbud med mest mulig tilstedeværelse i barnehager og skoler, selv om 

det er smitte i samfunnet og/eller i skoler og barnehager. Oppdraget må ses i sammenheng 

med regjeringens gjenåpningsplan. KD og HOD ber etatene: 

 

1. Vurdere tiltak for at reglene om tilstedeværelse blir forstått og fulgt 

For det første ber vi etatene vurdere om det bør iverksettes tiltak for at gjeldende regler 

(særlig nødvendighetsvilkåret i covid-19-forskriften og reglene om tilstedeværelse i KDs 

midlertidige forskrift) forstås og følges, slik at tilstedeværelse i barnehager og skoler ikke 

begrenses mer enn nødvendig. Videre bør det vurderes om det er behov for presiseringer i 

regelverket eller andre virkemidler for å bidra til at reglene blir forstått og fulgt. 

 

2. Forberede skole- og barnehagestart i tråd med gjenåpningsplanen 

For det andre ber vi etatene om å vurdere tiltak for å forberede skole- og barnehagestart, slik 

det fremgår av gjenåpningsplanen. Vi ber blant annet om en vurdering av om nasjonalt 

tiltaksnivå bør endres til grønt nivå, eventuelt om ordningen med nasjonalt tiltaksnivå bør 

opphøre eller om trafikklysmodellen og kriteriene for overgang mellom nivåer eventuelt bør 

endres. Videre ber vi etatene om å vurdere om erfaringer fra den forsterkede TISK-strategien 

bidrar til at for mange blir satt i karantene i barnehager og skoler, og om det av den eller 

andre grunner er behov for justeringer. Vi ber videre om at det vurderes behov for endringer i 



 

 

Side 3 
 

smittevernveilederne før neste skoleår, blant annet i lys av økt vaksinasjonsdekning i 

befolkningen. 

 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 

Ingen. 

 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 

Leveranser og utkvittering av uført oppdrag skal sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi 

til Monja Marie Evdahl (Monja-Marie.Evdahl@kd.dep.no) og Bjørn Breivik 

(Bjorn.Breivik@kd.dep.no) innen fristene øverst i brevet. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kjersti Flåten (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Bjørn Breivik 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Folkehelseinstituttet 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Helsedirektoratet 

Riksrevisjonen 
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