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• Det vaksineres pt på 
Fornebu og i Brynsveien

• Alle over 65 år vil tilbys 
vaksine før jul

• Vaksinering av 
helsepersonell pågår

• Alle over 45 år skal tilbys 
vaksine før påske 

Status vaksinasjon over 65 år pr 6.12.21 



Oppsummering 
/ hovedtrekk pr 
uke 47

• Ved utgangen av uke 47 var det registrert 
totalt 8422 smittetilfeller i Bærum

• I løpet av uke 47 ble det registrert 615 nye 
tilfeller

• Det er flest smittede blant innbyggere i 
alderen 6-12 år og 40-49 år

• I uke 47 ble det tatt 2415 tester for Covid-19 
• 37 % av alle smittetilfeller siste 4 uker er 

antatt smittet gjennom nærkontakt i privat 
husstand, og 14 % gjennom skole. Andelen 
ukjent smittekilde er 26 %





Status pr 
7. desember 

• 210 smittede siste døgn
• 50% av disse barn og unge

• TISK-arbeidet er svært utfordrende
• Smittesporing  - kapasitetsutfordringer 

og forsinkelser
• Test - stor pågang for å få bestilt time

• Mistanke om Omikron
• 2 grunnskoler
• 1 VGS

• Nye karantenebestemmelser

Smittede siste dager 

1.12 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12

141 105 182 102 119 215



Tiltak –
iverksettelse 
uke 48

• Kommuneoverlegen rapporterte nivå Scenarie 2 til 
Statsforvalter pr 6. desember

• Kommuneoverlegen fatter vedtak om gult nivå i 
grunnskole pr 7. desember

• Redusert åpningstid kommunale barnehager og SFO 
fra 10. desember

• Avventer nye nasjonale tiltak 

• Behov for lokale reguleringer
• Justering av skoleruten
• Bemanningstiltak fortsetter
• Omdisponering av helsefaglig personell
• Andre tiltak



OPPLEVD SITUASJON HOS 
ANSATTE I OPPVEKSTOMRÅDET

• Stadige endringer og en krevende pandemi gjennom nesten to år har gitt slitasje i tjenestene
• Høy grad av omstillingsevne
• Fleksibilitet og opplevd samfunnsansvar i alle ledd
• Utnyttet det handlingsrommet som har vært knyttet til å gi barna en mest mulig normal, trygg 

og inkluderende hverdag
• Har over tid måtte møte foreldre og andre pårørendes covid-relaterte spørsmål, innspill, 

bekymringer, frustrasjoner og meninger
o Ledere har en krevende situasjon
o Mye overtid for alle grupper
o Uforutsigbarheten skaper uro
o Bekymring blant medarbeidere



OPPVEKST BARNEHAGE

• Høyt fravær gjennom høsten 
• En rekke ulike rekrutteringstiltak
• Krevende, men forsvarlig drift i helsetjenester 

barn/unge og barnevern
• Private barnehager – lik situasjon, og følger gjerne 

tiltakene som kommunen iverksetter



OPPVEKST SKOLE

• Ny smittesituasjon med Omikron gir ny utfordring for smitteeksponering på skolen
o dagens TISK- strategi skaper bekymring 
o forsinkelser og kapasitetsutfordringer i smittesporing
o mye administrasjon knyttet til ‘lokalt’ TISK-arbeid

• Bemanningsutfordringer
o svært varierende fravær med dager hvor inntil 25 personer er borte og andre dager 

med 3
o hverdagen preges av opprettholde læringstrykket kombinert med ‘drift’ av pandemien
o "vikartørke"
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