
 

Pressemelding om gjenåpning av voksenopplæringen 

Nå vil vi også gjenåpne voksenopplæringen.  Stjørdal voksenopplæringssenter har under hele 

perioden fra og med 12. mars gitt et opplæringstilbud til sine elever gjennom å tilby 

fjernundervisning eller oppgaveutdeling ved fysisk oppmøte på skolen til planlagte tidspunkt.  

Nå kan vi endelig åpne skolen igjen.  Fra og med onsdag denne uken, vil det bli gitt 

opplæring på skolen for alle elevene.  Elevene og ansatte vil bli tatt imot av vår nye leder for 

integreringsenheten, Jean Hitimana som startet i jobben mandag denne uken. Han vil 

sammen med rektor Ole Walnum og lærerne sørge for at elevene blir tatt godt imot. 

Smittevernet er høyt prioritert og den nasjonale veilederen som gjelder for ungdomstrinnet 

og videregående skole, vil bli fulgt.  Det skal være trygt å komme tilbake til skolen, og 

ledelsen ved skolen har sammen med kommuneoverlegen laget gode retningslinjer og 

rutiner for hvordan dette skal gjøres. 

Våre tiltak for å sikre at elevene kan komme tilbake til voksenopplæringa er: 

• Syke personer skal ikke være på skolen.  Det vil si at personer med tegn til 

luftveisinfeksjon ikke skal være på skolen og de må holde seg hjemme i 1 døgn etter 

at symptomene er borte.  De som har fått påvist Covid-19, vil få egne bestemmelser 

om isolasjon og varighet på fravær av helsetjenesten.  Nærkontaktene til person med 

Covid-19, vil også få beskjed om karantenetid av helsetjenesten. 

• Ansatte i skolen er opplært i smittevern og det skal være god hånd- og hostehygiene i 

skolen. 

o Det er lagt til rette for håndhygiene ved inngangene til skolen 

o Det er laget renholdsplaner for alle areal som er i bruk 

o Det er skjerpet renhold på ofte brukte kontaktpunkt 

o Det er laget egne opplegg for elevene om god hånd- og hostehygiene 

• Elevene vil bli organisert i mindre grupper og det er lagt opp til at det skal være god 

avstand mellom de som er i samme rom 

Vi må fortsatt understreke at utbruddets utvikling kan føre til behov for endringer på et 

senere tidspunkt.  Det samme kan praktiske hensyn som oppdages når skolene er gjenåpnet. 

Samtidig ønsker vi å minne på at det er viktig å opprettholde de generelle 

smittevernreglene: 

1. Hold deg ren på hendene og unngå å ta deg i ansiktet 

2. Hold deg hjemme hvis du er syk 

3. Hold avstand til andre 

4. Hold kontakt med dine eldre slektninger og venner 

 

 

 

 


