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Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev til Udir for 2022 med oppdrag 2022-013 om 
måndelige kunnskapsoversikt knyttet til pandemien 
Oppdrag nr: 2022-013 
Oppdrag:  Månedlig kunnskapsoversikt over organiseringen av 

barnehage- og skoletilbudet, pandemiens betydning for 
tilbudet i barnehager og skoler og vurdering av 
situasjonen og tiltak 

Frist: Frist for første kunnskapsoversikt mandag 14. januar 
2022, deretter månedlig frem tom. juni 2022.  

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget gjennomføres innenfor direktoratets 
driftsrammer  

Bakgrunn for oppdraget: 
Kunnskapsdepartementet viser til at det er gjeninnført smitteverntiltak i skoler og barnehager 
for å beskytte kapasiteten i helsevesenet og andre kritiske og viktige samfunnsfunksjoner. Vi 
står potensielt overfor langvarig behov for kontaktreduserende tiltak i samfunnet og i 
barnehager og skoler. Strenge smitteverntiltak vil kunne gå ut over  kvaliteten og omfanget av 
tilbudene i barnehage og skole.  
  
Beskrivelse av oppdraget:  
Vi ber om at Utdanningsdirektoratet månedlig, og første gang innen 10. januar, gir en samlet 
kunnskapsoversikt over smitteverntiltakene i barnehager og skoler og tiltakenes 
konsekvenser for tilbudet i barnehager og skoler, herunder også konsekvenser for 
driftssituasjonen. Det skal særlig vurderes om elevenes/barnas rettigheter i tilstrekkelig grad 
blir ivaretatt, og om den gjeldende tiltaksbyrden er å anse som forholdsmessig.  
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Side 2 
 

Udir skal også vurdere hvordan vi kan ivareta balansen mellom smitteverntiltak og 
opplæringen/barnehagetilbudet på en måte som sikrer mest mulig kvalitet i tilbudet, herunder 
tilstedeværelse. Udir skal også vurdere aktuelle tiltak som kan bøte på konsekvenser av 
smitteverntiltak.  
 
I vurderingene bør det legges til grunn en bred tilnærming og innhentes erfaring og innspill fra 
kommuner, fylkeskommuner, statsforvalteren og partene i sektor.  
  
Utdanningsdirektoratet bes om å involvere andre aktuelle etater i den grad det er nødvendig 
for å løse oppdraget.  
 
Departementet ber videre om ukentlige rapporteringer om permitterte og arbeidsledige 
lærlinger fom. januar 2022, jf. tilsvarende rapportering til og med uke 37 i 2021.  

 
Føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Oppdraget skal utføres i tråd med prinsippene i utredningsinstruksen.  
 
Det skal alltid redegjøres for økonomiske og adminstrative konsekvenser av oppdraget. 
Dersom det oppstår budsjettbehov som følge av oppdraget utover det som fremgår av dette 
oppdraget, skal KD varsles. 
 
Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Når direktoratet anser oppdraget som utført sendes enten beskjed om at oppdrag er utført 
eller det som skal eventuelt skal leveres til Postmottak@kd.dep.no med kopi til 
Etatsstyringsgruppen@kd.dep.no, bodil-nagell.holbak@kd.dep.no og christen-andreas-
orvin.wroldsen@kd.dep.no innen frister som står øverst i brevet. 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 
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