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Ansatte i barnehager skoler/SFO og må prioriteres for 

covid 19-vaksine  

Felles henvendelse fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes 

Landsforbund 

Organisasjonene som har undertegnet denne henvendelsen ber om at lærere og alle ansatte 

som har elev- og barnekontakt i barnehage og skole prioriteres i vaksinekøen. Vi anser dette 

som nødvendig og målrettet forebyggende helsearbeid for å hindre alvorlig sykdom og holde 

skoler og barnehager åpne. Regjeringen har under hele pandemien understreket hvor viktig 

åpne skoler og barnehager er for samfunnet vårt. 

Smittesituasjonen i Norge utvikler seg, og nå er snart de høyest prioriterte risikogruppene 

vaksinert. Myndighetene endrer dessuten prioriteringen i vaksineringen på grunn av en ustabil 

og uforutsigbar smittesituasjon og mutert virus som smitter lettere blant barn og unge. Dette 

endrer viktige forutsetninger for vaksineprioriteringen, og gir en klar forventning om at lærere 

og personell som har elev- og barnekontakt i skole og barnehage, nå må prioriteres for 

vaksinasjon. 

Vi ber om at dette hurtig vurderes, og viser til følgende: 

• Det er en felles målsetting å ta vare på barn og unge ved å holde skoler og barnehager

åpne og gi et så normalt tilbud som mulig under pandemien. Da er det helt nødvendig

at lærerne og annet personell hverken smittes eller bidrar til å smitte andre.

• Det må være en del av helhetsvurderingen at smittevern i skoler og barnehager i

praksis er svært krevende. Organisasjonenes medlemmer melder om at

smittevernveiledernes avstandskrav daglig utfordres, og at det er begrenset hvilke

andre smitteverntiltak som brukes.

• Hensynet til sårbare barn må veie særlig tungt. Disse elevene trenger å være på skolen

eller i barnehagen. Samtidig har lærerne og annet personell begrenset mulighet til å

beskytte seg mot dråpe- eller kontaktsmitte og trenger derfor vaksine.
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• Mange barnehager og skoler opplever stadig karantener, og vaksinerte lærere og annet

personell vil derfor bidra til at flere ansatte kan utføre sitt arbeid som normalt.
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