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Retningslinjer i Elverumsskolen under koronasituasjonen;  

Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen 
 

Det kan være ulike grunner til at elever ikke kan møte på skolen. Dette avgjør om eleven har krav på 

opplæring hjemme og hvor raskt skolen må komme i gang med opplæringen. Retningslinjene i 

Elverumsskolen bygger på Utdanningsdirektoratets presisering 17.09.20. 

 

Opplæring hjemme gjelder for elever som har langtidsfravær. Med langtidsfravær menes fravær 

lengre enn en uke. Når man vet at fraværet blir langvarig vil skolen komme i 

 gang med opplæringen så raskt som mulig. Dersom eleven må være hjemme under en uke på grunn 

av sykdom eller milde symptomer, har skolen ikke plikt til å gi opplæring hjemme. 

 

Fravær som gir rett til opplæring hjemme er: 

• milde symptomer og sykdomsfølelse 

• karantene eller isolasjon  

• nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe 

 

Risikogrupper og opplæring hjemme 

Noen elever er i risikogrupper eller har nær familie i risikogrupper. Disse elevene får tilbud om 

opplæring hjemme med en gang, uavhengig av hvor lenge elevene må være borte fra skolen. 

 

Hvis skolen er stengt eller har redusert åpningstid 

Dersom en skole må stenge på grunn av smitteverntiltak, vil elevene få opplæring hjemme fra første 

dag. Dette gjelder også hvis enkelte klasser eller trinn er «stengt» fordi hele klasser eller trinn er i 

karantene som følge av smittesituasjonen på skolen. 

 

Dersom skolene har redusert åpnings- eller oppholdstid vil skolen sørge for at elevene får opplæring 

hjemme i tillegg til tilbud på skolen dersom det er nødvendig slik at elevene samlet sett får den 

opplæringen de skal ha. 

 

Hvordan gjennomføre opplæring hjemme? 

Skolene og lærerne står i en krevende situasjon med mye fravær både blant lærere og elever. Skolen 

må derfor organisere opplæringen slik den er hensiktsmessig og forsvarlig ut fra hvor mange lærere 

skolen har tilgjengelig, antallet elever, elevenes alder og forutsetninger, tilgangen på læremidler, 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/
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digitale ressurser og annet utstyr og elevenes hjemmeforhold. I perioder kan det være mange elever 

som er borte fra skolen. Som et minimum skal hjemmeopplæringen inneholde følgende:  

 Daglig kontakt mellom lærer og elev på telefon eller Teams. Ett kontaktpunkt skal være på 

starten av dagen 

 Det skal gis daglige hjemmeoppgaver 

 Opplæring via Teams der det er hensiktsmessig 

 

Annet elevfravær 

Hvis elevene har annet fravær av helsegrunner, gjelder de ordinære reglene. Se rundskriv Udir-6-

2014. 
 

 

 

Elverum, den 22.09.20 

 

 

 

Thorleif Skavern 

Grunnskolesjef 

 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/Udir-6-2014/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/Udir-6-2014/

