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Notat til Formannskapet - Vedtak om stenging

Kommuneoverlegen i Bærum har besluttet at det innføres hjemmeundervisning for 5. til 10. trinn
i grunnskolen og for videregående skoler. For elevene på 1. – 4. trinn videreføres skoletilbudet på
rødt nivå, med endring i rutiner og innføring av mindre kohorter. Det skal etableres fysisk
skoletilbud til sårbare barn og til barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Tiltakene
gjelder fra og med torsdag 18. mars til og med 11.april 2021. Bakgrunnen for denne beslutningen
er at barn og unge står for den sterkeste smitte-økningen, og at det for tiden er smitte ved en
rekke grunnskoler og videregående skoler i kommunen. Dette har medført sterk bekymring hos
elever, ansatte og foreldre, og både elever og ansatte kvier seg for å møte på skolen. Mange
elever og lærere er i karantene, noe som fører til mindre tilgang på lærere. Situasjonen anses
derfor å være alvorlig. Kommuneoverlegene har vært i tett dialog med Folkehelseinstituttet.
Innføring av digital hjemmeundervisning er å betrakte som en skolestenging og vedtak om
stenging kan fattes med hjemmel i smittevernloven. Myndigheten til å fatte vedtak som
omhandler skoler geografisk plassert i Bærum kommune ligger hos Formannskapet (delegert av
Kommunestyret 01.10.2020). I hastesaker har kommuneoverlegen anledning til å fatte
hastevedtak, slik det i dette tilfelle er gjort. Kommuneoverlegens vedtak har hjemmel i
smittevernloven § 4-1 femte ledd. Kommuneoverlegens vedtak er vedlagt.
Et vedtak om generell stenging, i motsetning til stenging av enkeltskoler, skal godkjennes av
Helsedirektoratet jamfør Covid-19-forskriften § 12c andre ledd. Kommunaldirektøren oversender
vedtaket til Helsedirektoratet 17.03.21.
Vedtaket skal innen rimelig tid legges frem for formannskapet, som avgjør om det skal
videreføres, i hvilken utstrekning og med hvilken varighet. Kommunedirektøren vil legge frem en
sak til Formannskapsmøte 24.03.21.
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