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Korona og status 

Marianne Mortensen

Utdanning og familie 



Oversikt antall nysmittede Ringerike kommune (220321) 

Pr 100.000 i uke12-13 : 164Uke 13: 30, uke 14: 20
Samlet: 554
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Om de smittede uke 14 

I april er 60 % av de smittede menn.

Uke 14, 
35 % under 20 år , 65 %  i alderen 20-60 år.
Det er samme bilde som uke 13.
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Ask Tyristrand Sokna Nes, Ådal og Hallingby RINGERIKE



Mer om de smittede: Smittested

Uke 14 : 
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Risikovurdering utgangen uke 14

• Faldende smittetrykk 

• Barnefamilier berørt -> 

skoler-bhg. 

• Ustabil situasjon

• Risikonivå 3-4.

Indikator
Ringerike 05.04.21

Tall Risikonivå

Antall nye tilfeller pr 100.000  

innbygger over siste 2 uker
164 3

Andel positive /testet de siste to 

ukene
4,5 % 4

Antall nyinnleggelser på sykehus/2 

ukene
3 2

Ukjent smittested, uke 11-12 14  % 3

Indikator

Trend Faldende trend 3

Særlige grupper

Atypisk uke

Barnefamilier.

Enkelt miljøer

Omfang av smittegrupper og 

nærkontakter
En del barne miljøer. Overskuelig 3



Tiltaksnivå skoler og barnehager frem til og med 26.04.21

• Beredskapsledelsen har 09.04 besluttet at ungdomsskoler og videregående skoler i Ringerike 
kommune opprettholder rødt nivå frem til og med mandag 26.april 2021. 

• Beslutning er gjort etter en samlet vurdering av smittebelastningen lokalt, gjeldende nivå i covid-19 
forskrift og i dialog med skolenes ledelse. Målet er å bidra til å bremse smittespredning blant 
ungdom. 

• Rødt nivå betyr at skolene skal driftes med forsterket smittevern og særlig fokus på å redusere 
antallet av kontaktflater som elevene har i løpet av skoledagen. For elever i ungdomsskolen kan det 
bety opptil en dag med digital skole. For elevene i videregående skole vil det bety, at de skal fortsatt 
ha fysisk fremmøte på skolen i minimum 50 % av undervisningstiden

• De nasjonale veiledere for skolenes drift under covid-19 pandemien følges og implementeres i hver 
enkel skole utfra skolens rammer. Elevene vil få informasjon fra egen skole om hvordan 
undervisningen blir tilrettelagt

• Barneskoler og barnehage opprettholder gult nivå.

(besluttet i møte med sektor 090421) :



Vaksineringsstatus

• I uke 14 fikk 1 536 innbyggere koronavaksine. 

• Det er satt i alt 6 885 vaksiner i Ringerike. 

• 2 109 innbyggere har fått sin andre dose. 



Kanaler i tillegg til SMS til den enkelte:

- Hjemmeside

- Printannonse Ringerikes Blad

- Lørdagsannonse

- Facebook

- Presse



Uke 15

• I uke 15 får vi ca 1 180 vaksinedoser. 

• 80 innbyggere får vaksinedose 2. 

• I uke 16 får vi 1 000 doser fra PfizerBiontech og 100 

doser Moderna. 

• Fra uke 15 har vi fast vaksinestasjon på Eikli skole.



Spørsmål

1. Prioriteringer i forhold til samfunnskritiskpersonell. Hva gjør 

Ringerike?

• Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og 

nøkkelpersonell oppdateres kontinuerlig og RK følger 

regjeringens føringer, senest oppdatert 090421

• https://www.regjeringen.no/contentassets/8da70b8196a24296

ae730eaf99056c1b/liste-over-kritiske-

samfunnsfunksjoner_oppdatert.pdf

•

https://www.regjeringen.no/contentassets/8da70b8196a24296ae730eaf99056c1b/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner_oppdatert.pdf


2. Bekymringer i forhold til de minste barna, mht

psykiske belastninger. 

• Barnehagene brukte tid på hva korona var og hva som kunne skje hvis man fikk det på våren i fjor.

• Foreldresamarbeid  er viktig. 

• Det er også viktig at de ansatte håndterer sine følelser overfor korona og ikke viser redsel. Dette gir de uttrykk for at blir naturlig når 
de er med barna. 

• De ansatte hadde forberedt seg gjennom å se på filmene fra FHI og lest den informasjonen som lå ute på nettsidene deres. Dette 
materialet anbefalte vi også foresatte og stort sett alle hadde snakke med barna hjemme før de kom tilbake i barnehagen etter
nedstengning i fjor. 

• Barnehagene er lydhøre og lytter barna ut og tatt opp tråden når spørsmålene kommer

• Bruker leken som arena, de voksne støtter og bidrar til refleksjon og bearbeiding  

• Barna har tilpasset seg til den nye hverdagen og det at vi kan være på tvers ute gjør at det blir tilnærmet normal utetid.

• De aller fleste er gode til å holde smittevernsreguleringene og de voksne er lydhøre på signalene barn gir og forklarer på en enkel 
måte. 

• Med mindre grupper er det lettere å fange opp barns spørsmål, tanker osv.

• Barna savner valgmuligheter og er litt lei og savner lekekamerater på tvers av kohorter

• Mye utetid er også krevende for enkelte barn, som liker å være inne. 

• En utfordring for barn og drift har vært en del fravær blant de voksne pga karantene, sykdom osv. Med mye bruk av vikarer blir 
barnegruppene mer urolige og noen barn er veldig skeptisk til nye voksne.



3. Hva med avgangselevene i 10.klasse? Får de med seg 

det de bør ha av kunnskap når de skal videre i 

skoleløpet? Hva gjør man for å ivareta dette?

• Dilemmaer: 
• Valgfag og tilvalgsfag blir gjennomført digitalt på de fleste skoler. Usikkerhet rundt om elevene får godt nok utbytte?

• Ikke faglærere i enkelte fag når rødt nivå. Det kan gi dårligere utbytte.

• Skoler som ikke har hatt stenging el karantene for 10. trinn har hatt stabilt tilbud til sine elever

• Hybridløsninger med noe på skole og noe på hjemme kan begrense et forsvarlig, fullverdig opplæringstilbud 

• ufaglærte er tilstede i klasserommet der lærer er på skjerm – forringer kvaliteten.

• Sosiale tiltak forringes- dette kan påvirke psykisk helse og også tilegnelse av kunnskap

• Mye veksling mellom å være i karantene med hjemmeundervisning og skole-skole gir nok utslag i at både elever og lærere blir 

tiltakstrøtte. Dette kan gjøre noe med det forsvarlige tilbudet. Her er det forskjell mellom by og land i kommunen.

• Hva gjør vi:
• Følger opp enkeltelever gjennom kontaktlærer, rådgiver, helsesykepleier og/eller miljøveileder

• Risikovurderer smittevernregler opp mot elevens beste

• Elevmedvirkning og foreldremedvirkning 



Spørsmål

• 3. Ringerike får økonomisk støtte for å etablere sommertilbud til elever på 5.- 7.trinn (?). 
Hvordan tenker man seg dette organisert? For mange er det viktig at tilbudet gis 
desentralisert så langt det er praktisk mulig.

• Vi er foreløpig i planleggingsfasen, og har kontakt med ulike aktører.

• Vi håper å ha tilbudet klart innen utgangen av april, slik at påmelding vil skje første halvdel av 
mai. 

• I Ringerike vil tilbudet gå til elever på 5.- 7. trinn. Alle tilbudene vil bli gratis for elevene som 
melder seg på. Vi planlegger å ha aktiviteter i uke 25, 26, 31 og 32.

• Foreløpig kan vi ikke si så mye om innholdet, men kan røpe at det planlegges et samarbeid med 
Ringeriksbadet om svømmekurs, samarbeid med Kulturskolen, matematikk-kurs, samarbeid 
med Forskerfabrikken og mulig koding for de som er interessert. Vi håper også å få til turer og 
ulike aktiviteter. 

• Tilbudet vil bli bekjentgjort på kommunens hjemmeside og på skolene når det er klart. 
Vi håper at tilbudet vil kunne være med på å gi barna i Ringerike en positiv opplevelse med godt 
innhold til sommeren, og at mange vil benytte seg av tilbudet.

• Hvor tiltakene vil finne sted  avhenger av aktører vi samarbeider eller kjøper tjenester av.



Spørsmål

• 4. Sommer- SFO, tilbudet har tidligere vært etablert på Benterud, dette har ført til at ikke alle ser på dette som 
et reelt tilbud pga avstander og logistikk. Tenker man at dette også bør organiseres mer desentralisert?

• I 2015 utvidet kommunestyret skolefritidsordningen i Ringerike med 6 uker i skolens ferier og skolene overtok ansvar for 
gjennomføring av disse (K-sak 45/15) 

• Intensjonen var et bredere tilbud enn tidligere, et tilbud som i prinsippet kunne gjennomføres ved alle skoler. En bredt 
sammensatt arbeidsgruppe var involvert i forarbeidet til vedtaket.  Ved et lite antall påmeldte, under 20, skulle skolen søke å 
samarbeide med en naboskole. En ukespris for tilbudet ble også fastsatt.

• Dessverre var ikke interessen så stor som forventet, så tilbudet måtte sentraliseres. 

• Fra høsten 2015 ble det gitt et kommunalt SFO-tilbud årlig i 6 ferieuker ved ulike sentrumsnære skoler fordelt på Ullerål, 
Hønefoss, Eikli, Veien og Vang skoler.

• Gjennomsnittlig deltakertall hver uke var i underkant av 26 elever over en periode på to og et halvt år.

• Ut fra erfaringene i denne perioden kom saken opp igjen i Hovedutvalg for oppvekst og kultur.  Da ble det vedtatt at fra 2019, 
skulle ferietilbudene i SFO legges fast til Benterud skole (Sak 10/18). Tilbudet skulle som før gis i skolenes høstferie, vinterferie, 
etter skoleårets slutt og før oppstart av neste skoleår.

• Benterud skole var nyåpnet i 2019. Ved å ha et fast SFO- ferietilbud ved Benterud skole, ville dette gi forutsigbarhet for barn,
foreldre og ansatte, i stedet for at tilbudet flyttet rundt på flere skoler per år. Benterud skole inneholder også en avdeling for 
elever som trenger særlig tilrettelegging, som nå har muligheten til å få et sommertilbud ved egen skole. 

• Benterud skole fikk også den administrative oppgaven som knytter seg til organisering og gjennomføring av SFO – tilbudet i 
skolens ferier. 


