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1. Informasjon til skoler og kontaktlærer
Smittevernplanen for Drageid Leirskole er utarbeidet med informasjon fra
utdanningsdirektoratet sin veileder for smittevern for skoletrinn 1. - 7 under covid-19 utbrudd
2020, retningslinjer fra Mattilsynet og FHi sin informasjon til barnehager, skoler og
skolefritidsordning.
Oppsummert innebærer mulighet for gjenåpning at:
a. Syke personer skal ikke reise på leirskole
b. God hygiene blir ivaretatt
c. Redusert kontakthyppighet mellom personer
For å kunne holde Drageid Leirskole åpent er det viktig at både besøkende og ansatte ved
skolen opprettholder reglene for smittevern.
Elever og ledere som skal besøke Drageid leirskole bes ikke å reise dersom man har
opplevd milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse den siste tiden. Dette er også gjeldende
for ansatte ved Drageid Leirskole. Dersom personen har vært symptomfri i 1 døgn kan de
reise på jobb eller som besøkende på leirskolen.
Dersom elever, ledere eller ansatte kommer fra en husstand med påvist covid-19 skal
personen være i karantene og dermed ikke komme til leirskolen, med mindre karantenetiden
er opphevet.
Barn eller voksne med kroniske sykdommer eller som av andre grunner er særlig sårbare
bes holde seg hjemme fra leirskoleopphold. Her vil det være gunstig å følge føre-var

prinsippet for å ivareta egen helse og ikke unødvendig eksponere seg selv for risiko dersom
man er underlagt denne risikogruppen.
Dersom et barn eller voksen får symptomer på sykdom under oppholdet på leirskolen, vil
personen bli overført til et eget rom. Her vil en person kunne besøke vedkommende, til
foreldre kommer å henter eller annen form for transport kommer.

2. Tiltak for å holde åpent
I forbindelse med gjennomføring av leirskoleopphold er det viktig at både besøkende og
ansatte følgere de gjeldene retningslinjer slik at vi på en trygg måte kan holde åpent for
besøkende. Under har vi delt inn i ulike tiltak som vil bli gjort for å opprettholde
smitteverntiltak slik at vi får et trygt opphold og arbeidsmiljø.
Både før og etter aktiviteter så skal elever og voksne vaske hender/ evt anvende
håndsprit.

2.1 Aktiviteter ute
Det meste av aktiviteter forgår ute, med unntak av noe undervisning som foregår inne.

A. Klatrevegg, nedfiring og zipline
Ved bruk av klatrevegg så skal elever og voksne alltid vaske hendene sine før og etter
aktiviteten, men vi vil også stille med utplassert vaskemuligheter ved en stasjon nede på
sletten. Dette vil også være gjeldene prosedyrer når elevene skal på nedfiring og ved bruk
av zipline.
Ansatte som er ansvarlig for nedfiring og zipline vil også vaske hendene eller måtte bruke
alkoholbasert desinfeksjon i forkant og etterpå.

B. Roing og padling
Ved ankomst på leirskole, vil hver elev bli tildelt egen redningsvest som eleven selv er
ansvarlig for hele uken. De skal ikke bytte/dele redningsvesten sin med andre, og
redningsvesten skal oppbevares på tildelt område.
I forkant av roing eller padling, slik som alle andre aktiviteter, skal elever og voksne vaske
hender og underveis bruke håndsprit ved behov.
Båtlag vil bli inndelt i maks fem eller seks person per lag. Ved bruk av kajakk blir det lite
endring da de bare er for en eller to personer.

C. Øvrige aktiviteter
På aktiviteter som trivelig tur og tur til Sætervika, så innebærer disse ikke noen store
utfordringer. Men renhold vil hele tiden være i fokus.

2.2 Aktiviteter inne
De aller fleste aktivitetene som leirskolen tilbyr er ute, men unntak av noe undervisningen
som foregår inne. Å ferdes ute er langt lettere å gjennomføre med trygg avstand da vi har et
stort uteområde på Drageid. Dersom været tillater det, så kan det være en mulighet for at all
undervisningen foregår ute. Men med oppdaterte smittevernregler vil undervisning inne ikke
være en utfordring da regler om 1 meters avstand har blitt opphevet.

A. Kjøkken og matservering
Ved alle måltider som er inne i matsalen så vil hvert rom bli tildelt fast bord som de har
gjennom hele uken.
I forkant av alle måltider er det viktig med god håndvask med såpe og varmt vann.
Under måltidene vil kjøkkenpersonalet porsjonere hver enkelt elev, hvor et og et bord
kommer bort til matbordet for servering.

B. Soverom og oppholdsrom
Selv om vi gjerne ønsker at elevene kan være sosiale på kveldstid både inne og ute, så må
vi gjøre enkelte restriksjoner. Helst ser vi, når været tillater det, at elevene er sosiale ute, og i
mindre grad bruker tiden på kvelden inne i fellesstuen eller storgammer.
De som bor på rom sammen kan selvfølgelig være sammen der, men det er viktig at elever
ikke går inn på andres rom. I det hele så håper vi at vi kan få til sosial samkvem på kveldene
med ulike aktiviteter på uteområdet våres.

C. Renhold
For å holde leirskolen åpen vil det være behov for ekstra tiltak for renhold og vask.
I forkant av frokost vil en ansatt gå over sentrale områder som håndtak, trappegelender og
toalett (felles toalett) med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. Dette i tillegg til den daglige
vask av leirskolen.
Før og etter hvert måltid vil kjøkkenpersonalet gå over sentrale områder som håndtak,
trappegelender og fellestoaletter med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.
Før og etter hvert måltid vaskes bordene med såpe og vann.

En dag som ansatt på kjøkkenet bli derfor seende slik ut:
Før frokost: Gå over sentrale overflater med desinfeksjonsmiddel og vask av alle bord med
varmt vann og såpe i matsalen/stuen.
Etter frokost: Gå over bordene igjen med varmt vann og såpe. Ta enda en runde med
desinfeksjonsmiddel på sentrale overflater.
Lunch: Daglig vask av leirskolens fellesområder og toalett.
Før middag: Gå over alle sentrale overflater med desinfeksjonsmiddel og vask alle bord med
varm vann og såpe i matsalen/ stuen.
Etter middag: Gå over bordene igjen med varmt vann og såpe. Ta enda en runde med
desinfeksjonsmiddel på sentrale overflater.
I tillegg kommer vanlige rutiner ved håndvask til å være gjeldende for personalet.

