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Informasjon til foresatte på VG1 ved Stavanger Katedralskole 

  
Kjære foresatte på VG1!  
 
Det har vært flere bekreftede smittetilfeller på VG1.  I den forbindelse har lokale helsemyndigheter vedtatt å 
sette VG1 Bjergsted på gult nivå.  Vedtaket varer foreløpig til og med torsdag 7. oktober.   
 
Her er informasjon om hva dette innebærer: 
 

• Gult nivå betyr at elevene skal holde en meter avstand utenfor 
undervisningssituasjoner, dvs utenfor klasserom. Det er leid inn Securitas i Bjergsted for hjelp til 
å holde avstand utenfor klasserommet.  
• Gult nivå overholdes i klasserom ved at elevene sitter etter klasse i fag der flere klasser 
samles (eksempelvis fremmedspråk, matematikk og samspill). Læreren tilpasser undervisningen 
til gult nivå.  
• Det er forsterket renhold på skolen, deriblant at alle rom desinfiseres med middel som holder 
det rent og smittefritt i en uke.  
• Skolen utsetter arrangement som samler mer enn 30 stk på Bjergsted.   

o På Bjergsted vil utdanningsvalg med besøk fra ungdomsskoler avlyses.    
o På Bjergsted vil kunstpauser utsettes til vi er på grønt.   

 
Per 24.09.21 gjelder:  
 

• Ved bekreftet smitte hos elev eller ansatt vil nærkontakter motta SMS med instruks.   
• Elever skal teste seg selv med hurtigtester i stedet for å gå i karantene.   

o Elevene på Vg1 Bjergsted får utdelt hurtigtester på skolen, og testes jevnlig så lenge 
det er gult nivå. Elever i E-klassen på kongsgård vil også få utdelt hurtigtester.  

 
Etter gjenåpningen 25.09.21:  
  

• Trafikklysmodellen er utgangspunkt når det gjelder smittevern i skoler og barnehager  
• Gult nivå gjelder til og med 07.10.21 selv om landet ellers åpner  
• Smittesporing   
• Det kan bli slutt på utdeling av hurtigtester, men det vet vi ikke noe om ennå.   
• Dersom du er smittet, eller foresatte til en som er smittet oppfordres du til å varsle øvrige 
nærkontakter og oppfordre til testing (regjeringen.no).  
• Elevene har fått tilbud om vaksinering. Ved vår skole ble det gitt Pfizer. Om eleven var 
forhindret i å motta vaksinen, kan dere kontakte kommunen 
direkte: vaksinetjenesten@stavanger.kommune.no Oppgi skolens navn, ditt navn og alderen din, 
samt et telefonnummer du kan nås på.   

  
Ønsker du å vite mer, kan du lese mer under:  
  
Hvem har ansvar for vedtakene rundt skolens smittenivå?   
Utdanningsdirektoratet presiserer ansvaret på følgende måte:   
 



«Det er viktig at barn og unge får være mest mulig på skolen. Skoler kan følge grønt nivå i 
trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. Dette 
gjelder for områder med mye smitte. Gult tiltaksnivå skal ikke benyttes som forebyggende tiltak.»  
Det er lokale helsemyndigheter som har ansvar for tiltaksnivå ved smitteutbrudd på skoler. For Stavanger 
Katedralskole er det smittevernoverlegen med sitt team i Stavanger Kommune som har ansvaret. 
Smittevernoverlegen har fulgt situasjonen ved Stavanger Katedralskole nøye, og er i nesten daglig kontakt 
med rektor om situasjonen.  
  
Hvilke vurderinger er gjort?   
 
Lokale helsemyndigheter har gjort følgende vurderinger for innføring av gult nivå:   
 
Vurdering:  
Stavanger kommune har et moderat smittetrykk, med hovedsak av positive i yngre aldersgrupper. Antallet 
nærkontakter som oppstår ved smitte på «grønt» nivå ved videregående skoler, overgår IKKE testkapasitet, 
men kapasiteten vi har til oppfølging av disse og kan medføre eskalerende smitte. Derfor er det innført 
«jevnlig testing» i stedet for karantene til smittesituasjon er over/ avklart, og skolen må i samme periode 
over på «gult nivå». 
   
Begrunnelse:  
Smittesituasjonen i vår region er moderat, og hovedgruppen av positive er i yngre og aktuelle aldersgrupper. 
Stavanger katedralskole har over en lengre periode stadig fått elever som er smittet på 1 trinn avdeling 
Bjergsted. Det er nødvendig å innføre gult nivå for å begrense smitte og sikre undervisning til alle på trinnet. 
Vaksinering pågår, men vil enda ikke gi beskyttelse. Over siste ukene har flere videregående skoler hatt 
utfordringer med økende smitte.  De positive har svært mange nærkontakter både ved skole, idrettslag og 
ellers. Gult nivå og jevnlig testing ser ut til å begrense smitte når der er vedvarende smitte tross jevnlig 
testing. Tiltaket evalueres fortløpende, og vil avsluttes når det ikke lenger er nødvendig.  
  
For spørsmål knyttet til skolens situasjon og tiltak, ta kontakt med Rektor Grethe Maria Mahan, Tlf: 51 92 
23 93/480 44 227.  
  
  
 

Med vennlig hilsen 
 

Grethe Mahan 
rektor 


