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Oversikt over smitteverntiltak og fraværsføring under Covid19 pandemien, på Sotra vgs:
•

Alle elevene fikk opplæring i smitteverntiltakene, ved skolestart. Opplæringen gjentas ved
behov.

•

Kantina på Bildøy selger mat før og etter lunsj. Klassene har tildelte handletider. Elevene på
Studieforberedende og idrett kan sitte i kantina i lunsjen. Yrkesfag-elever på Bildøy spiser på
klasserom eller i fellesarealer på sin avdeling.

•

Kantina i Sund selger mat. Klassene har tildelte handletider. Kantina har ikke bord og stoler.
Elevene i Sund spiser i klasserom eller i fellesareal.

•

Piler på gulvet i korridorene viser hvilke retninger elever og lærere skal gå.

•

Trappene er merket med piler. Hold avstand og gå på høyre side.

•

Vi bruker klassekart og elevene har faste pulter.

•

Sprit dispensere står på sentrale steder og er godt merket.

•

Idrett Vg2 og Vg3, får undervisning på Sotra Arena og Bildøy (ikke i Sund) på mandager og
fredager, inntil vi kommer på grønt nivå (Avviker fra timeplan).

•

Mobilhotell avvikles. Mobilen skal være hos eleven.
Fravær fram til og med 31. oktober

•

Fravær og tilstedeværelse føres daglig.

•

Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 skal ikke føres på
elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Lærer haker av for dette i Skolearena.

•

Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år)
Fravær dokumenteres ved melding fra elev som er over 18 år eller med SMS / e-post fra
foreldre dersom eleven er under 18 år. Vi bruker ikke egenmelding på papir.

•

Dersom en elev går hjem i løpet av skoledagen på grunn av sykdom eller symptomer, så gir
eleven beskjed til lærer og fraværet regnes da som dokumentert. Læreren som får beskjed
om at eleven går hjem varsler de andre lærerne.

•

Elever som er hjemme med symptomer, eller på grunn av «lett sykdom» skal etter
retningslinjene fra Vestland fylke kunne jobbe med skolearbeidet. Det skal være lett for
eleven å finne ut hva de skal jobbe med (f.eks. på ITS Learning).

•

Når det er undervisning på skolen kan vi ikke tilby nettundervisning på samme tid.

•

Det er svært viktig at elevene er tilstede når man er frisk. Elevene må leverer inn skolearbeid
dersom man har arbeidet hjemme, på grunn av pandemien eller annen sykdom. Dette gir
læreren grunnlag for å sette karakter. Stort fravær kan føre til at det ikke blir grunnlag for å få
karakter i fag.
Tiltakene over er basert på Veileder om smittevern, fra Regjeringen. For mer informasjon se
WWW.Udir.no

