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Vedtak om hjemmeundervisning for barne- og ungdomsskoler i Bærum
kommune

Smittesituasjonen i kommunen er på et høyt nivå med økt smitte, og smitten er dominert av
mutert britisk virus.
Siste 14 dager har vi sett smitte på flere barne- og ungdomsskoler i kommunen. Smittetilfellene
fører til at mange elever blir nærkontakter og blir satt i karantene og mister det fysiske
skoletilbudet i inntil 10 dager og i tillegg blir husstandsmedlemmer oppfordret til ventekarantene
til nærkontakten har testet negativt.
På grunn av dette er grunnskolen i kommunen satt på rødt tiltaksnivå nå.
Siste dagene har vi erfart en ytterligere smitte-økning i likhet med nabokommunene og fra 16.3.
er kommunen innlemmet i kapittel 5A som innebærer betydelige innskjerpelser.
Den sterkeste smitte-økningen har vi sett blant barn og unge, og det er for tiden smitte ved en
rekke grunnskoler i kommunen. Dette har medført sterk bekymring hos elever, ansatte og
foreldre og både elever og ansatte kvier seg for å møte på skolen.
Kommuneoverlegene har i dag drøftet situasjonen med skolegruppa ved Folkehelseinstituttet.
De ønsker at det ordinære skoletilbudet vedlikeholdes så langt det lar seg gjøre og at
hjemmeundervisning primært iverksettes for enkeltskoler eller enkelttrinn med mye smitte.
Samtidig har de forståelse for at hjemmeundervisning kan bli helt nødvendig når det ikke lar seg
gjøre å gjennomføre ordinær undervisning på grunn av manglende tilgang på lærere.

Kommuneoverlegene har i samråd med skolesjefen vurdert situasjonen grundig og finner
situasjonen alvorlig.
Smitten har i all hovedsak skjedd fra 5. – 10. trinn. Og det blir viktigst å iverksette kraftfulle tiltak
på disse trinn.
I medhold av smittevernloven kapittel 4 § 4-1 (Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i
kommunikasjon, isolering og smittesanering) fatter kommuneoverlegen hastevedtak om stenging
av klassetrinnene 5-10 på grunnskolene i Bærum kommune fra torsdag 18. mars til og med
søndag 11. april.

Det besluttes samtidig at klassene 1-4 viderefører sin drift på rødt nivå og at det gjøres en
gjennomgang av rutinene knyttet til dette tiltaksnivå.
Det bør etableres et særlig tilbud til særlig sårbare barn og til barn med foreldre i
samfunnskritiske funksjoner.
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