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Elever i arbeidspraksis 
helse og oppvekst 

I samband med smittevern og 
covid19 er vi  på Sotra (VGS) spent 
på kordan einingane stiller seg til å 
ta imot elevar i arbeidspraksis, 
yrkesfagleg fordjupning (YFF). 
 
Vi har 60 elevar på vg 1 helse- og 
oppvekstfag, 30 elevar på vg 2 
barne- og ungdomsarbeiderfag, 
samt 15 elevar på vg 2 
helsearbeiderfag. Det store 

 Sak tas opp igjen over saken. Forslag 
så langt: 
Elever skal få praksis. 
Få de inn på møte via Teams på før 
praksis begynner. 
Skoler må sørge for de har 
informasjon de trenger i forhold til 
smittevern. 
Må ha tid til å bli testet etter skoletid 
og før de begynner praksis. (5 dager) 
Smittevern blir en del av 
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fleirtalet av desse elevane har vore 
i praksis i ulike einingar rundt i 
kommunen, og vi er svært nøgd 
med det gode samarbeidet. 
 
YFF er det største faget elevane har 
på yrkesfag, og faget skal tas i 
bedrift. For eksempel barnehagar, 
SFO, skular, sjukeheimar, PU-
boligar osv. Det er noko ulikt om 
elevane har praksis i veker eller 
som enkeltdagar, og vi har pleid å 
starte med YFF i september-
oktober. Her må vi saman vurdere 
om noko er å foretrekke når det 
gjeld organisering. 
 
Kort sagt: kan de gje ein 
tilbakemelding om korleis vi skal 
gripe an dette med praksis/YFF no, 
ref smittevern og Covid19? Skal vi 
kontakte den enkelte eining, slik vi 
har pleid å gjere? Eller vil de sjå på 
saka og gje ei samla 
tilbakemelding?  
 

arbeidspraksis. 
 
 

 
Bruk av kommunale 
bygg og anlegg Får presentasjon av plan  

Retningslinjer for 

utlån og bruk av kommunale bygg og anlegg - sak til KKL fredag.msg 

Åpner opp med unntak av LMS og 
sykehjem i kommunen. Små 
justeringer vil bli gjort og informasjon 
sendes ut over helgen. 
Sendes ut informasjon allerede nå om 
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at bygg åpnes fra Tirsdag av. 
Informerer om at ting kan forandres 
raskt. 
Sak jobbes videre med over helgen. 

 
Endra karantenereglar 

Skal ein t.d vurdere å innføre at 
personar som kjem frå utlandet 
må halde seg borte frå 
institusjonar i 10 dagar? 
 

 

Forholde seg til eksisterende regler, 
men det vurderes forløpende utifra 
smittesituasjonen. 

Policy 
heimekontor/vidare 
prosess og rutine knytt 
til kontorplasser 
 

Kva policy skal kommunen ha på 
bruk av heimekontor nå som 
smittetrykket auker? 
 

Stabsleiar Service presenterer 
oppdatering/revidert utkast av 
rutine for gjenopning av 
kontorplasser 

Informasjon tatt til etterretning og 
skal sees på saman med 
kommunikasjonsavdelingen før 
utsending. 

Koronaklinikkavtale 
med Bergen 

Har pdd 1 plass hos Bergen. 
Koster 5500kr per døgn. 

Har plasser i egne kommune som 
kan brukes, holder dette uten å ha 
plassen i Bergen? 

Kommuneoverlege og kommunalsjef 
helse tar dialog på hva som skal gjøres 
her. 

Munnbind 

HTV etterspør info om det nå er 
munnbind på alle einingar? Fint om 
Smitte/kommuneoverlege 
informerer om status 
 

Estimat på 300 munnbind per 
eining per dag.   Ca 2400 per dag. 

Gjort kartlegging på bruk. Skal gjøres 
faglig vurdering om dette er 
gjennomførbart. 
 

Info – påmelding 
samling Fylkesmann 
siste frist i dag 

Vi oppmodar dykk om å melde dykk 
på, og reknar med at mange vil 
finne programmet interessant. Vi 
meiner at vi alle vil ha stor nytte av 
å kunne møtast for å diskutere det 
vi har vore gjennom, og det som vi 
kan vente oss i tida framover. 

Påmeldingsskjema finn de her: 
https://www.fylkesmannen.no/nn/ve

 

Sendt ut til alle i KKL, 
kommuneoverlege og 
smittevernsoverlege. 
Flest mulig KKL medlemmer ønsker vi 
skal være med. 

https://www.fylkesmannen.no/nn/vestland/kurs-og-konferansar/2020/10/fagsamling-samfunnstryggleik-og-beredskap/
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stland/kurs-og-
konferansar/2020/10/fagsamling-
samfunnstryggleik-og-beredskap/  
Vi ber om de melder dykk på innan 
fredag 21. august. 
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