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Tillegg til tildelingsbrev til Udir nr. 5 for 2021 med oppdrag 2021-014 om 
vurdering av smittevernveilederne i skoler og barnehager 

Oppdrag nr: 2021-014 (Tilsvarer oppdrag nr. 389 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet) 

Oppdrag:  Vurdering av smittevernveilederne i skoler og 
barnehager 

Frist: Fredag 19. mars 2021 kl. 16.00. 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget gjennomføres innenfor gjeldende rammer.  

Bakgrunn for oppdraget: 
Den siste uken har vi igjen sett en økning i smitteutviklingen på nasjonalt nivå. Samtidig er 
situasjonen blitt mer krevende å håndtere med de nye virusvariantene, blant annet ser det ut 
til at den britiske virusvarianten smitter blant barn og unge mer enn det vi har sett tidligere 
under pandemien.  
 
I dag kan det se ut til at det er noe varierende praksis i skoler når det gjelder etterlevelsen av 
smittevernveilederne. Det er grunn for å vurdere nærmere hvordan en praktisering av gult og 
rødt nivå bør være, slik at man på en god måte kan ivareta smittevernet samtidig som man 
legger til rette for mest mulig tilstedeværelse i barnehage og skole og holder tiltaksbyrden lav 
for barn og unge.  
 

Beskrivelse av oppdraget:  
På denne bakgrunn ber Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet om at 
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet vurderer de nasjonale 
smittevernveilederne for skoler og barnehager med utgangspunkt i nåværende 
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Side 2 
 

smittesituasjon, og ved behov foreslår konkrete endringer i veilederne. Vurderingene skal 
omfatte hvordan veilederne kan endres, og hvordan ev. annen veiledning fra nasjonale 
myndigheter kan innrettes for å styrke etterlevelse av smitteverntiltakene i skoler og 
barnehager, i tillegg til en vurdering av om det bør gis bedre veiledningen til kommunene om 
valg av tiltaksnivå i trafikklysmodellen. Det bør også vurderes om tiltak kan utformes på en 
slik måte at de bidrar til at tilbudene bedre kan organiseres i praksis.  
 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Ingen. 
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Kontaktpersoner i HOD er Benedicte Mørkved Larsen (Benedicte-
Morkved.Larsen@hod.dep.no eller telefon 22248374) og Ragnhild Angell Holst (Ragnhild-
Angell.Holst@hod.dep.no eller telefon 22248458), og i KD Monja Marie Evdahl (Monja-
Marie.Evdahl@kd.dep.no eller telefon 22247755). 
 
Vi ber om at svar på oppdraget sendes Krisestab_NY@hod.dep.no og 
postmottak@kd.dep.no med kopi til kontaktpersonene som angitt ovenfor. 
 

 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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