
 
 
 
 
 
 

20. april 2020 
 

– For mange elever per gruppe 
 
Skolenes landsforbund mener smittevernveilederen for 1.-7. trinn 
tillater for mange elever per gruppe. – Klarer man å få til mindre 
grupper enn veilederen antyder, bør man absolutt gjøre det, sier 
forbundsleder Anne Finborud. 
 
Skolenes landsforbund har deltatt i drøftinger i forkant og tatt til ordet for at samtlige 
smittevernveiledere må sikre konkrete råd og ressurser slik at det er mulig for 
skoleeiere, skoleledere og de ansatte å sikre en forsvarlig drift etter drøftinger. 
 
– Myndighetene har ansvaret for normene i smittevernet. Det er de som sitter med 
kompetansen om å ta det fulle ansvaret for normene de angir til Skole-Norge. Vi er 
bekymret for at situasjonen for de ansatte kan bli krevende når de skal drøfte konkret 
bemanning opp mot smittevernstiltakene som bygger på gjeldende bemanningsnormer, 
sier Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund. 
 
– Skolenes landsforbund ser vanskelig at dette kan innordnes på en forsvarlig måte 
uten at kommunene øker sine vikarposter. Dette for å muliggjøre forsvarlig 
gruppestørrelse hvis bemanningen per i dag ikke er tilstrekkelig, fortsetter hun. 
 
Regjeringen tillater i veilederen inntil 15 elever per gruppe på 1.-4. trinn og 20 elever på 
5.-7. trinn. Det er altfor mange, mener Skolenes landsforbund. 
 
– I resten av samfunnet er regelen maks 5 personer samlet. I barnehagen er det 
grupper på 3 og 6 som gjelder per voksen. Da er det drøyt å tillate opp til 20 elever å 
samles i til dels små klasserom, sier forbundssekretær Geir Allan Stava. 
 
– Med et godt samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud bør det avgjort 
være mulig å gjøre det bedre enn det veilederen foreslår. Trygge ansatte er et viktig 
vilkår for vellykket gjenåpning av skoler og SFO, og da bør gruppene bli mindre, sier 
forbundsleder Anne Finborud. 
 
 
Kontakt: Anne Finborud, forbundsleder: 414 27 900 
Kontakt: Geir Allan Stava, forbundssekretær: 926 49 079 
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