
Til foresatte og til barn i årskull 2006 -2008, samt alle i årskull 
2009 som har fylt 12 år 
 

 

Tilbud om Koronavaksine 
• Barn 12 -15 år får vaksine fra Pfizer BioNTech. Det gis en dose. Barn og unge som har 

gjennomgått infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine.  

• Det kan være aktuelt med to doser for enkelte andre barn, for eksempel barn som bor i familier 

med sårbare pårørende eller som har andre åpenbare tilleggsrisikoer. Disse bør i hovedsak få et 

langt intervall på 8- 12 uker. Avklar eventuelt dette med lege. 

• Barnet skal ha fylt 12 år før vaksineringen. De som ikke har fylt 12 år enda, vil få innkalling 

senere.  

• Har barnet hatt en alvorlig (livstruende) allergisk reaksjon på noe tidligere i livet, ta kontakt med 

vaksinetelefonen for å avtale et tidspunkt der vi kan tilrettelegge for tryggest mulig  vaksinasjon. 

• Er barnet/ungdommen i karantene eller syk, ta kontakt med vaksinetelefon for annet tidspunkt. 

• Mer informasjon om koronavaksinasjon:  www.fhi.no  – koronavaksinasjonsprogrammet.  

 

 

Samtykke 

Vaksinering er frivillig. Alle med foreldreansvar må samtykke til vaksine. Samtykkeskjema deles ut og 

samles inn på skolene. Koordineringsteamet for koronavaksinasjon trenger samtykkeskjemaet to 

dager før vaksinering. Egenerklæringsskjemet tas med til vaksineringen. Egenerklæringsskjema og 

samtykkeskjema og kan også hentes på kommunens nettside. 

Barnet har rett til å få informasjon, og skal høres ut fra alder og modenhet. Vi har lagt ved 

«Koronavaksine for ungdom 12-15 år» til informasjon. 

 

 

Plan for vaksinering 

Koordineringsteamet har hatt dialog med skolehelsetjenesten og sikrer at koronavaksine ikke 

kolliderer med andre vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet. Det er viktig at det går 7 dager 

mellom ulike vaksiner. Se baksiden for tidspunkt.  

 

Følg med på kommunens hjemmeside for mer informasjon: 

https://www.elverum.kommune.no/informasjon-om-korona-viruset/koronavaksine 

Har du spørsmål om koronavaksinasjon? Ta kontakt med Elverum kommunes vaksinetelefon: 

Telefonnummer: 915 35 009   

Åpningstider: Man-fre kl.09.00-11.00 og 11:30 – 13:30 

 

https://www.elverum.kommune.no/informasjon-om-korona-viruset/koronavaksine


Oppmøtested: Vaksinehuset, Vestsivn. 57 

Du trenger ikke å bestille time, men kan komme innenfor det angitte tidspunkt under.  

Barnet/ungdommen kan om ønskelig ha med seg en støtteperson til selve vaksinasjonen, men pga. 

smittevern bør andre vente ute.  

Uke 38 
Skole: Dato: Klokkeslett: 
EUS 10.trinn A+B 
 

Mandag 20.9 17-18 

EUS 10.trinn C+D 
 

Mandag 20.9 18-19 

EUS 9. trinn A+B 
 

Tirsdag 21.9 17-18 

EUS 9. trinn C+D 
 

Tirsdag 21.9 18-19 

EUS 8.trinn A+B 
 

Onsdag 22.9 17-18 

EUS 8.trinn C+D 
 

Onsdag 22.9 18-19 

 

Uke 39 
Skole: Dato: Klokkeslett: 
Hanstad 10.trinn 
 

Tirsdag 28.9 17-17.30 

Hanstad 9.trinn 
 

Tirsdag 28.9 17.30-18.30 

Hanstad 8.trinn 
 

Tirsdag 28.9 18.30-19 

Hernes 
 

Onsdag 29.9 17-18 

Lillemoen 
 

Onsdag 29.9 17-18 

Ydalir 
 

Onsdag 29.9 17-18 

Sørskogbygda 
 

Onsdag 29.9 17-18 

Vestad 
 

Onsdag 29.9 18-19 

Hanstad 
 

Onsdag 29.9 18-19 

 

Uke 40 
Skole: Dato: Klokkeslett: 
Frydenlund 
 

Mandag 4.10 17-18 

Søbakken 
 

Mandag 4.10 17-18 
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