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TILTAK GRUNNET ØKT SMITTETRYKK I LARVIK KOMMUNE

Det innføres rødt nivå på alle våre skoler fra og med fredag 17.12.21 - 22.12.21, med
digitalt undervisningstilbud for elevene på 5. - 10. trinn og tilbud i kohorter på skolen
for 1. - 4. trinn, med smitteverntiltak på rødt nivå.

Larvik kommune har opplevd et økende smittetrykk blant våre barn og unge den siste tiden. I
tillegg er bemanningssituasjonen i våre skoler svært krevende med hensyn til å ha en
forutsigbar drift. Det rapporteres også om økende bekymring rundt smittesituasjonen blant
elever, foreldre og ansatte.

Kommuneoverlegen melder om følgende situasjon i Larvik:

● Smitten i Larvik er sterkt økende - og trenden viser økning blant barn i skolealder.
Siste døgn var det 29 smittede barn av i alt 49 smittede. De siste ukene har det
vært aller flest smittede barn i alder 9 - 14 år.

● Det er stor geografisk spredning i smitten blant barn, alle skoler berørt.
● Barn smitter andre - både barn og voksne - og det er behov for ytterligere

smittebegrensende tiltak
● Belastningen på tjenestene i skoler, barnehager og helsetjenestene er kraftig

utfordret og er økende fram mot jul
● Nye karanteneregler vil også medføre ytterligere fravær av kritisk personell.

Regjeringen innførte gult tiltaksnivå etter trafikklysmodellen i skolene gjeldende fra og med
onsdag denne uka. Argumentasjonen for dette var knyttet til at tilbudet til barn og unge
skulle prioriteres, og at øvrige tiltak i samfunnet skulle gi grunnlag for en mest mulig normal
hverdag for barn og unge.

I møte med Statsforvalteren onsdag 15.12. var Statsforvalteren tydelig på at tilbudet til barn
og unge bør opprettholdes så langt det er forsvarlig, men at det kan gjøres lokale
vurderinger.

Lokal vurdering
Kommuneoverlegen har besluttet å innføre rødt nivå i alle våre skoler fra og med fredag
17.12. til og med onsdag 22.12.21. Hovedbegrunnelsen er å redusere smitte, forebygge
høyere sykdomsbyrde og hindre overbelastning i våre helsetjenester som følge av stort
fravær av personell, og sørge for et  forsvarlig tjenestetilbud i skole.
Vilkårene for dette er gitt i innføringene av strenge tiltak i samfunnet forøvrig.

I praksis medfører dette at man vil gi et digitalt hjemmeundervisningstilbud til elevene på
5.-10. trinn, men hvor man gir et fysisk tilbud til sårbare barn og unge, samt barn av foreldre
med samfunnskritiske yrker der barnet ikke kan være hjemme. Det er krav om at minst en



forelder har samfunnskritisk yrke. For 1.-4. trinn gis et tilbud på skolen innenfor
kohortstørrelser og smitteverntiltak regulert på rødt nivå. SFO-tilbudet opprettholdes, men på
rødt nivå der bl.a. kohortene opprettholdes. Når tilbudet opprettholdes fysisk for 1.-4. trinn,
opprettholdes foreldrenes mulighet til å stå i arbeid.

Kommuneoverlegen vil fortløpende vurdere smittesituasjon på den enkelte skole. Som følge
av økt smitte kan det innføres digital hjemmeundervisning også for 1.-4. trinn der det er
behov for det.

Det frarådes å starte juleferien (stenge skolene) - og opprettholde hjemmeundervisning
Det vurderes at å starte juleferien (en fullstendig stenging av skolene) vil ha store negative
konsekvenser i forhold til å kunne følge opp sårbare barn- og unge. Statsforvalter har også i
dag advart mot dette. Det er dessuten nødvendig å ha et tilbud til barn som har foreldre i
samfunnskritiske yrker. En eventuell stenging medfører også krav til å ta igjen
undervisningsdager senere. Eventuell stenging av SFO vil forøvrig også ha økonomiske
konsekvenser. En rekke kommuner melder nå at de iverksetter tiltak tilsvarende rødt nivå,
men det er svært få kommuner som melder om at de innstiller alt skoletilbud.

Dersom man skulle velge en generell stengning av skoletilbudet vil dette innebære:
● mindre mulighet for å kunne følge opp sårbare barn og unge. Både kommunale

tjenester og spesialisthelsetjenester uttrykker uro for økende henvisninger knyttet til
psykisk uhelse

● man må fortsatt gi et tilbud til barn som har foreldre i samfunnskritiske yrker. Dette vil
uansett kreve bemanningsressurser og kunne føre til krevende organisatoriske
utfordringer

● dersom SFO-tilbudet opprettholdes, vil dette medføre utfordringer for organisering og
gjennomføring. Det må tas stilling til om dette da skal være et heldagstilbud, med de
bemanningsmessige utfordringene dette medfører, eller om det skal opprettholdes
som et normalt tilbud (noe som vil medføre at foresatt må hente og bringe to ganger
om dagen). Dersom SFO-tilbudet også stoppes, må det kunne påregnes
tilbakebetaling av foreldrebetaling

● de tre dagene skolene da er stengt, må overføres til skoleruta for våren 2022. Dette
vil medføre økte kostnader knyttet til skoleskyss da kommunen uansett må betale for
de dagene vi ikke har fysisk tilbud. Statsforvalteren har antydet at dette kan være
kostnader Staten vil kunne dekke, men vi har pr dd ikke fått dette bekreftet.

En rekke kommuner melder nå at de gjør tiltak i skole, men de fleste kommunene
kommunedirektøren kjenner til velger varianter der det enten er kun digital
hjemmeundervisning (ref bl.a. Oslo kommune) eller der det er en kombinasjon av digital
hjemmeundervisning og fysisk undervisning. Det er svært få kommuner som melder at de tar
juleferie, innstiller alt skoletilbud og overfører disse dagene til våren.

Det presiseres imidlertid at, dersom forholdene tilsier det, kan kommunelegen vedta
strengere tiltak, herunder stenging av skolene med hjemmel i smittevernloven. Dette vil
fortløpende vurderes i tråd med gjeldende regelverk.

Dersom det er ønske om å ta juleferie/stenge skolene, må Formannskapet vedta dette.


