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Beredsskapsplan for skoleeier 

Skolene må være forberedt på å endre tiltakene hvis smittesituasjonen i 
samfunnet endrer seg. Skoleeier må planlegge for alle situasjoner og lage en 
beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene.   

Udir, videregående skole - rødt nivå 

• Ingen syke skal møte på skolen 
• God hygiene 
• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
• Dele elever i mindre grupper 
• Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner 
• Unngå trengsel og store samlinger 
• Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 

Skolehverdagen ved rødt nivå på HTG 

I tillegg til de til enhver tid gjeldende smittevern- og fraværsregler fra Udir,  

har HTG følgende regelverk når skolen er satt på rødt nivå 
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1. HTG rødt nivå, en kombinasjon av hjemmeskole og digital undervisning 
 

Hvis HTG må over på rødt nivå vil det være en kombinasjon av undervisning på 

skolen, og hjemmeskole med digital undervisning. Det vil være en roterende 

plan der hver klasse vil få åtte dager på skolen i løpet av en tre ukersperiode. 

Etter tre ukersperioden starter en på ny rotasjon.  

Påbyggelevene har en annen rotasjon som gir fire dager på skolen over en to-

ukers rotasjon. 

Når elevene har hjemmeskole har de digital undervisning sammen med 

faglærer på Teams og ItsLearning, og andre plattformer som er avtalt med 

faglærer. 

Friske elever har ved hjemmeskole, på lik linje som når de er på skolen, 

aktivitetsplikt. Dersom utførelse av arbeid mangler kan dette sanksjoneres i 

henhold til skolereglementet. 

 

2. Elever med særlige behov, og sårbare elever 
 

Elever med særskilte behov og sårbare elever, vil etter avtale få tilbud om å 

være på skolen hver dag. 

 

3. Når elevene kommer på skolen 
 

Elevene/klassene/kohortene skal bruke tilviste innganger for å unngå trengsel.  

Inngangene nede i 1.etg vil kun være åpne kl 8.30 – 12. Det betyr at alle må 

bruke inngangene oppe i 2.etg når de kommer om morgen. 

Inngang ved nybygg, til venstre ved inngangspartiet (HTG-U inngangen) 

brukes av: 

8.klasse, Påbygg, 2D og 3B, 3C, 3D 

 

Inngang ved «gamle bygg», rett frem ved inngangspartiet brukes av: 

1A, 1B, 1C, 1D og 2A, 2B, 2C og 3A 

 

Alle skal bruke Antibac eller vaske hendene når de kommer på skolen, og etter 

toalettbesøk, før og etter lunsj, og når det er hensiktsmessig i løpet av 

skoledagen. 
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4. Klasserom, pult og stol 

 

Alle klasser skal ha sitt faste klasserom se punkt 8, og eleven skal ha sin faste 

pult/stol. Elevene har ikke lov til å gå til andre klasser sitt klasserom. 

Når skolen går over i rødt nivå vil klasserommene bli ominnredet til å ivareta  

1- metersregelen, og det vil bli anvist plass til den enkelte elev i klasserommet. 

Store klasser, over 22 elever og oppover, fordeles på to klasserom eller 

spesialrom av en viss størrelse. Faglærer må gå frem og tilbake mellom disse 

rommene, og på best mulig måte ivareta undervisningen og opplæringen. 

 

5. Delingstimer og programfag 
 

Når elevene er på skolen, og har delingstimer som fremmedspråk og 

matematikk 1T, 1P og 2P eller programfag i Vg2 og Vg3, skal elevene sitte i sitt 

klasserom på sin stol ved sin pult, uansett hvilken gruppe han/hun er i.  

Alle elevene må derfor ha med egne ørepropper! 

Faglærerne i delings- og programfagene går mellom de ulike klasserommene 

og hjelper elevene etter beste evne. Men husk at 1-metersregelen skal 

overholdes på best mulig måte. Skolen har kjøpt inn munnbind slik at lærere 

som ønsker det kan ta dette i bruk. 

 

6. Fagdag fredag 

 

Fagdagene går etter oppsatt plan, men som hjemmeskole og digital 

undervisning.  

Dersom noen faglærere har behov for at enkeltelever kommer på skolen for 

f.eks. muntlig prøver på fagdager kan dette avtales med administrasjonen på 

skolen.  

 

7. Toppidrett og treningssenter 

 

HTG treningssenter kan ikke holdes åpent på kveld, i helger og eventuelle 

ferier, på rødt nivå. Treningssenteret blir derfor stengt etter skoletid. 

Toppidrettsavdelingen har utarbeidet en plan for trening i skoletiden på rødt 

nivå, og vil informere trenere og elever om dette. 
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8. Treningsbager 

 

Treningsbagene skal på rødt nivå ikke legges nede i hyllene, men tas med inn i 

klasserommet og plasseres på egnet sted anvist av faglærer/kontaktlærer. 

 

9. Klasserom ved rødt nivå 

 

HTG-U,8.klasse  
auditorium 

 

 Påbygg  
rom 201 og 202 
 

1A – rom 301 og 302 
 

2A – rom 308 og 310 
 

3A – rom lesesal 
 

1B – rom 303 
 

2B – rom 204 
 

3B – rom 317 
 

 
1C – rom 306 og 307 
 

 
2C – rom 205 
 

 
3C – rom 319 
 

 
1D – rom 309 
 

 
2D – rom 207 og 210 
 

 
3D – rom 316 
 

Kontaktlærerne der hvor klassen har to klasserom, deler sin klasse inn i to 

grupper. 

 

10. Friminutt og fellesområder 

 

Trengsel må unngås i friminutt, og det anbefales derfor at elevene går ut i 

friminutt og holder avstand til andre. Hvis elevene ikke går ut i friminuttet må de 

være i sitt klasserom, på sin anviste plass.  

Klassene skal bruke den ut-/inngangen som er satt opp under punkt 3.  

jenter gutter jenter gutter jenter gutter

Klasse

a 5 6 5 6

b 8 7 8 7

c 5 6 5 6

d 8 7 8 7

a 3 1 3 1

b 4 2 4 2

c 3 1 3 1

d 4 2 4 2

a 3 1 5 6

b 4 2 8 7

c 3 1 5 6

d 4 2 8 7

Vg 1

Vg 2

Vg 3

Garderober, rødt nivå
Vg 1 & 2 på skolen Vg 1 & 3 på skolen Vg 2 & 3 på skolen

Garderobe nr.
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Det er ikke lov å oppholde seg på grupperom, kantine, treningsrom eller 

andre fellesrom i friminuttene. Eller i gangene.  

Når elevene skal forflytte seg mellom undervisning og trening, og skal handle i 

lunsjen, skal angitte piler for gå-retning følges. 

Dersom dette ikke overholdes vil skolen vurdere å dele opp i ulike 

friminuttsperioder for de ulike klassene/trinnene som er på skolen. 

 

 

11. Rotasjonsplan Vg1, Vg2 og Vg3 Toppidrett 
 

Rotasjonsplan dersom rødt nivå 

Ukeplan uke 1 

Klasse mandag tirsdag  onsdag torsdag fredag 

Vg 1 Skole Skole Hjemme Skole 

Fa
gd

ag
 

Vg 2 Skole Hjemme Skole Skole 

Vg 3 Hjemme Skole Skole Hjemme 

      

Ukeplan uke 2 

Klasse mandag tirsdag  onsdag torsdag fredag 

Vg 1 Skole Hjemme Skole Skole 

Fa
gd

ag
 

Vg 2 Hjemme Skole Skole Hjemme 

Vg 3 Skole Skole Hjemme Skole 

      

Ukeplan uke 3 

Klasse mandag tirsdag  onsdag torsdag fredag 

Vg 1 Hjemme Skole Skole Hjemme 

Fa
gd

ag
 

Vg 2 Skole Skole Hjemme Skole 

Vg 3 Skole Hjemme Skole Skole 

        

Ferdig med en rotasjon for vg 1, 2 og 3 og rotasjonen begynner på nytt 

 

Hvis det blir bestemt at HTG skal over på rødt nivå starter rotasjonsplanen på 

uke 1 på samme dag som rødt nivå starter, med mindre annet er angitt av 

skolen. 
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12. Rotasjonsplan PÅBYGG 

 

Rotasjonsplan dersom rødt nivå PÅBYGG 

Ukeplan uke 1 
Klasse mandag tirsdag  onsdag torsdag fredag 

Påbygg Hjemme Skole Hjemme Skole fagdag 

Ukeplan uke 2 
Påbygg Skole Hjemme Skole Hjemme fagdag 

        

Ferdig med en rotasjon for Påbygg, og en begynner på ny rotasjon 
 

 

13. Kantinen 

 

Grøt-tilbudet utgår når skolen er satt på rødt nivå, og kantinen holder stengt om 

fredagene når alle har fagdag med hjemmeskole/digital undervisning. 

Det vil kun være åpent i kantinen i lunsjen, og vi anbefaler derfor at alle tar med 

matpakker. 

Gå-retning er angitt i kantinen, og alle skal følge denne. 

Ingen får sitte i kantinen og spise maten sin. Alle må spise maten sin i sitt 

klasserom på sin anviste plass. 

Hvem kan handle når i kantinen?  

Kl 10.30 – 11 Ungdomsskolen 

Kl 11 – 11.30 Det «yngste» trinnet som er på skolen den dagen 

Kl 11.30 – 12 Det «eldste» trinnet som er på skolen den dagen 

 

14. Vanndispenser 

 

Vanndispensere blir stengt ved rødt nivå, og elevene må ha med flasker med 

vann hjemmefra. 
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15. Toalett  

 

Elevene/klassene skal bruke de toalettene som er nærmest sitt klasserom. 

Hender skal vaskes før og etter bruk av toalettene.  

 

16. Renhold på rødt nivå 

 

Skolen har innført forsterket renhold, og har i tillegg kjøpt to «Foggere» for å 

desinfisere alle flater i garderober, treningsrom, kantine og auditorium.  

Middelet er virksom i syv dager. Det brukes før skolestart mandag, og etter 

trening ca kl. 12.00 tirsdag og torsdag. Barrier Tech Fogger og Santiser 

desinfeksjon.  

Kontaktpunkter desinfiseres hver dag kl. 10.00 og 12.00 av ISS i tillegg til 

daglig, ordinær rengjøring.  

 

 


