
 

Tryggleik 
 

   

 

 

Side 1 av 3 

 

 

 
Referat 04.01.2021 KKL 

 
Dok. ref.: 20/11345-62 Møtedato/

Tid: 
04.01.2021 
11:00 

Stad: Øygarden rådhus og Microsoft Teams Møtenr.:  

Referent: Thomas Bekkenes 

Til stades: June Johannesen, Tom Georg Indrevik, Anne-Grethe Bergsvik, Råmund Skjold, Rune 
Lid,  Jens Even Eikås, Anne Erdal, Stein Inge Stigen 

På Teams: Sissel Irene Nesse, Anne-Merete Vabø Haugane, Line Barmen, Vigleik Brekke 

 

SAKSLISTE 
 
Punkt til behandling 

 
Beskriving/status/oppfølging  

 
Konklusjon 

Oppvekst   

Ungdomskular – drift - 
Info 

Sund, Øygarden og Tranevågen u-
skule har alle planleggingsdag i 
morgon, og slik ein dag ekstra 
knytt til å informere elevane om 
korleis dei neste vekene blir. ( til 
18/1). Vaksen opplæringa har 
også planleggingsdag i morgon.  
Fjell  skulle hatt vanleg skuledag 
og har sendt ut «velkommen att 
melding» før pressekonferansen 
no kom. Fjell u, vil sende ny sms- 
melding til sine elevar om at alle 
må ha fjernundervisning i 
morgon. I morgon vil dei så få ny 
info om resten av perioden, slik 
dei andre skulane får. Alle u- 
skulane vil alternere mellom 
oppmøte og fjernundervisning i 
perioden (naudsynt i raud sone). 
Sårbare born får dagleg tilbod på 
skulen. Føresette må vere gode å 
halde seg til den informasjonen 
dei får frå eigen rektor/ skule og 
spørje der om noko er uklart 

 

Ungdomsskular – Reinhald 
– info  

Skular i raud sone ynskjer seg 
forsterka reinhald i tråd med slike 
retningslinjer. Dvs. 2 g dagleg på 
alle flater som brytarar, gelender, 
springar, handtak etc.  ( som sist). 
Nokre presiserer behovet for at 
dei som utfører arbeidet og 
leiinga på skulen det gjeld er sikra 

Reinhald går tilbake til slik det 
var sist ved raudt nivå på US og 
vaksenopplæringa. 



same informasjon. Det vart løfta 
fram som eit godt eksempel at 
Marylin Sekkingstad hadde møte 
med alle reinhaldarane på Fjell u- 
kor leiinga ved skulen var med, så 
gjekk dei gjennom kva flater som 
skulla takast ekstra i raud sone. 
Det laga felles forståing og felles 
oppleving av godt samarbeid. 

Barneskular og 
barnehagar 

Pt er dei framleis på  gult nivå. 
Det gjeld også barnevern, PPT og 
BUFT (helsestasjon, jordmor,  og 
avd Foreldre og rettleiing (FOR). 
Skulehelsetenesta vil vi også 
drifte i gul sone – med særlege 
tiltak knytt til å fange opp også u-
skulane sine elevar som no elles 
er i raud sone.  
 
Assisterande kommunalsjef 
oppvekst ringer rundt rektorar og 
styrarar for å få innspel \tankar 
rundt nivået framover. 

Går vidare med gult nivå men er 
forberedt for å kjapt gå til raudt 
ved behov. 
 
Løypande vurdering. 
 

Kulturskule Rektor følger norsk 
kulturskoleråd sin rettleiar og går 
over til rødt nivå. Det legges opp 
til vidareføring av en til en 
undervisning for elevane, men 
gruppeundervisning går over til å 
bli digital. 
 
Vi trenger en bekreftelse på at en 
til en undervisning lar seg 
gjennomføre ved skolane våre til 
tross for strenge kohortar i 
grunnskolen. Jeg tenker da på at 
rom som kulturskolen underviser 
i fortsett kan brukas av 
kulturskolen og at logistikken går 
opp for grunnskolen selv om vi 
fortsetta med vår en til en 
undervisning? Vi har undervisning 
på både barneskolar og 
ungdomsskolar. 

Gruppeundervisninga skal gå 
over til digitalt og kulturskulen 
kan ha ein til ein undervisning. 
 
Må følgje nasjonale 
retningslinjer. 
 

Helse og Velferd   

Behandlingsgrupper i 
basseng/til lands 

 Forsette med maks 
10/forsvarleg 
avstand/registrering. 

Arbeidssenter/dagtilbod  Ope med redusert aktivitet. 

Besøk 
sjukeheim/omsorgsbustad 

 Nasjonale føringar. 
Oppmodar mot  

Prioritering vaksine 
institusjonar 

Framdriftsplan. Kommuneoverlege, 
smittevernlege og 
kommunalsjef HEV jobbar vidare 



med framdriftsplan for 
vaksinering. 
 
Første runde med vaksinar er 
preallokert institusjonar og 
planlagt oppstart vaksinering er 
onsdag 06.01.2021. 
 

   

Tilsette   

Heimekontor Det oppmodast frå sentralt hald 
om at dei som kan ha 
heimekontor har det vidare. 
 

Følger nasjonale retningslinjer 
og oppmodingar. Vidareførar 
dermed nåverande 
retningslinjer. 
 

Øvrig   

Haller  Følger nasjonale retningslinjer. 

Vaksinasjon – hallar 

 

Basert på nåverande prognose 
vert det starta med 
massevaksinering i eín hall, men 
skal kunne utvidast med fleire 
hallar ved behov. Alle hallane 
skal kunne være i drift innan 48 
timar. 
  

Neste KKL 

 

Neste KKL blir 11.01.2021 
klokken 09. Ved behov kan det 
det bli møte før. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


