
 
 
 
 
 
 

17. august 2020 
 
LOs skoleforbund krever: 
– Smittevernveilederne må gjennomgås på nytt 
 
I skoler og barnehager gjelder ikke énmetersregelen, og det er heller 
ingen grense på maks 20 i gruppestørrelse.  
 
– Veiledere om smittevern i barnehager og skoler ble utviklet i en tid man mente at barn ikke i 
særlig grad ble smittet, og heller ikke smittet andre. Nå vet vi bedre, sier Geir Allan Stava, 
forbundssekretær i Skolenes landsforbund. 
 
Han viser til en fersk rapport fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) som forteller at barn 
med covid-19-symptoner sprer virus i samme mengder som voksne, og kan smitte andre på 
samme måte som voksne. 
 
– På bakgrunn av de nye opplysningene krever Skolenes landsforbund at 
smittevernreglene må gjennomgås på nytt. Man må særlig vurdere hva den nye 
kunnskapen har å si for utsatte grupper, både voksne og barn, sier Geir Allan Stava.  
 
I ECDCs rapport kommer det også fram at barn vanligvis har mye mildere symptomer. 
 
– Da øker risikoen for at de møter opp i barnehagen eller skolen selv om de er smittet. Ved 
veldig milde symptomer vil verken barna eller foreldrene skjønne at de er smittet, og de har 
dermed heller ingen grunn til å holde barna hjemme, sier Geir Allan Stava.  
  
En ny gjennomgang av smittevernreglene må ut fra denne nye kunnskapen også ta 
stilling til om ikke skoler og barnehager skal ha samme regler som ellers i samfunnet, 
mener forbundssekretæren.  
 
– Skolenes landsforbund vet at dette vil koste en del i form av økt bemanning, men å ikke gjøre 
det kan fort koste enda mer. Nye nedstenginger av hele, eller deler av landet, vil koste oss mye 
mer enn noen ekstra ansatte i skoler og barnehager, sier Geir Allan Stava.  
 
Skolenes landsforbund mener også at fraværsregelen i videregående skole må skrotes 
inntil videre.  
 
– Det kan bli mye fravær på elevene i tiden framover. De skal jo holde seg hjemme hvis de 
merker noen symptomer. Da er det meningsløst at de skal måtte oppsøke lege for å få 
sykemelding så snart de er litt snufsete. Skolenes landsforbund er overbevist om at legene har 
viktigere ting å gjøre med tiden sin enn å skrive sykemeldinger til elever med rennende nese, 
sier forbundssekretær Geir Allan Stava. 
 
Kontakt: Geir Allan Stava, forbundssekretær i Skolenes landsforbund: 926 49 079 
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