
 

 

 

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. 38 til tildelingsbrev til Udir for 2021 med oppdrag 2021-044 om 
rapportering om pandemisituasjonen i barnehager og grunnopplæringen 
vinteren 2021/2022 

Oppdrag nr: 2021-044 

Oppdrag:  Rapportering om pandemisituasjonen i barnehager og 
grunnopplæringen vinteren 2021/2022 

Frist: Frist for første rapport fredag 17. desember 2021.  
 
Deretter skal det rapporteres ukentlig til og med mars 
2022. Vi tar deretter en ny vurdering av behovet.  

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 
rammer.  

Bakgrunn for oppdraget: 
Kunnskapsdepartementet har behov for et bedre kunnskapsgrunnlag om pandemi- og 
driftssituasjonen i barnehager og grunnopplæringen. For å kunne gjøre gode vurderinger og 
respondere raskt på utfordringene sektoren møter, ønsker vi ukentlig rapportering om status 
vinteren 2021/2022.  
 

Beskrivelse av oppdraget:  
Vi ber Utdanningsdirektoratet hente inn informasjon fra statsforvalterne og sende ukentlige 
rapporter til Kunnskapsdepartementet om status for pandemisituasjonen i barnehager og 
grunnopplæringen. Vi har også behov god oversikt over hvordan barn og unges interesser 
prioriteres og ivaretas, særlig når det gjelder sårbare barn og unge. 
 

Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359 Grønland 
0135 OSLO 
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13. desember 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

Rapportene kan være korte oppsummeringer, men må gi et godt bilde av status og utvikling i 
ulike deler av landet.  
 
Aktuelle problemstillinger for rapportene:  

 Hvilke smitteverntiltak for barn og elever er tatt i bruk lokalt, utover de nasjonale 
tiltakene (gult/rødt nivå i trafikklysmodellen osv.), og hva er begrunnelsene for 
eventuelle lokale tiltak? 

 Hvordan påvirkes opplæringstilbudet av situasjonen? 
 Hvordan er bemanningssituasjonen og hvordan påvirker denne driften i barnehager 

og skoler?  
 Hva er status for fravær for elever og ansatte? 

 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Leveranser og rapportering sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til 

etatsstyringsgruppen@kd.dep.no og christen-andreas-orvin.wroldsen@kd.dep.no. 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 
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