
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Avdeling for 
barnehage og 
grunnskole 

Saksbehandler 
Bjørn Breivik 
22 24 76 26 

Tillegg nr. 35 til tildelingsbrev til Udir for 2021 med oppdrag 2021-041 om 
utvikling av kunnskap om konsekvenser av pandemien og 
smitteverntiltak i barnehager og grunnopplæringen 

Oppdrag nr: 2021-041 

Oppdrag:  Utvikling av kunnskap om konsekvenser av pandemien 
og smitteverntiltak i barnehager og grunnopplæringen 

Frist: Frist for del 1: 31.12.2022, men oppdraget bør følges 
opp så lenge det er hensiktsmessig. Vi ber om at Udir i 
rimelig tid før fristen gir oss en vurdering av om fristen 
bør utvides.  
 
Frist for del 2 settes til 10.11.21 slik at forslaget kan 
presenteres og drøftes på møtet som er satt opp 12.11. 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 
rammer på kap. 226, post 21 prosjektnummer 63000.  

Bakgrunn for oppdraget: 
Koronapandemien har medført et stort behov for kunnskap om konsekvenser av 
smitteverntiltak og om tiltak som kan begrense langsiktige skadevirkninger for barn og unge.  
 
Vi viser også til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet for 2021 hvor det står at direktoratet 
må være forberedt på nye oppdrag knyttet til håndteringen av koronapandemien.  
 
 
 

Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359 Grønland 
0135 OSLO 
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Vår ref 

20/5419-194 

Dato 

22. oktober 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

Beskrivelse av oppdraget:  
Utdanningsdirektoratet har i dialog med Kunnskapsdepartementet innhentet kunnskap om 
barnehager, skoler og opplæring i bedrift under pandemien. Det er viktig at vi fortsetter å 
utvide kunnskapsgrunnlaget om konsekvensene av pandemien, slik at vi har best mulig 
beslutningsgrunnlag i den videre håndteringen av pandemiens ettervirkninger.  
 
Oppdraget har to deler: 

 
Del 1: Vi ber Utdanningsdirektoratet fortsette arbeidet med å utnytte mulighetene i 
eksisterende undersøkelser og statistikk til å innhente kunnskap om pandemiens 
konsekvenser for barn og unge.  
 
Del 2: Vi ber Utdanningsdirektoratet identifisere og foreslå aktuelle problemstillinger som det 
kan være hensiktsmessig å få mer kunnskap om i lys av situasjonen postkorona. Forslaget 
skal også inneholde en tidsmessig og økonomisk ramme.   
 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Oppdraget gjelder kunnskap om barnehager og hele grunnopplæringen.   
 
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Utkvittering av utført oppdrag/leveranser sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til 

christen-andreas-orvin.wroldsen@kd.dep.no og bjorn.breivik@kd.dep.no innen fristene som 
står øverst i brevet. 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 
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