
Alle barnehager og skoler stenges

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler
stenges midlertidig. Fra og med 12. mars klokken 18, vil alle skoler og
barnehager i Norge bli stengt. I første omgang vil barnehagene og
skolene holde stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget. 
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Elevene har rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring.

Skolen må sørge for god kommunikasjon med elever og lærere, for eksempel via digitale læringsplattformer.

Nå må skolene strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme.

Det er viktig at skolen er i tett dialog med hjemmet og gir oppdatert informasjon om situasjonen.

Vi har forståelse for at dette er en krevende situasjon for skolene, og vi jobber med å utvikle støtte til skolene i

dette arbeidet.

Skolen må følge helsemyndighetenes råd med tanke på smitte av viruset.

Se også Folkehelseinstituttets råd til skoler og barnehager.

Eksamen og standpunktkarakter

Hvis vi må avlyse vårens eksamen på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål.

Når det gjelder eksamen for privatister, jobber vi med dette og vil komme tilbake til dette så snart som mulig.

Standpunktvurdering kommer vi tilbake til.
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http://www.udir.no/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/


Ved sykdom

Hvis elevene er syke, må de melde fra om dette til skolen sin, som normalt.

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige
grunner

For elever som har hatt fravær av helsegrunner i perioden 4. mars til 12. mars, har det ikke vært nødvendig å

gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut

skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være

gjeldende.

Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og

kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

20-dagersregelen for friskoler

I perioden 3. mars til elevtelling 1. april, vil dette også gjelde for tilskuddet til friskoler. Fravær som skyldes

helsegrunner kan i denne perioden dokumenteres med egenmelding fra foreldre eller myndige elever. 

Har du spørsmål?

Vi har forståelse for at mange har spørsmål nå, og vi oppdaterer denne saken fortløpende.

Foreldre og elever – ta kontakt med skolen din

Lærere og skoler – ta kontakt med kommunen / fylkeskommuner

Kommuner og fylkeskommuner – ta kontakt med Fylkesmannen

Ved spørsmål til Udir, send e-post til post@udir.no

Plakat og film om forebygging av smitte i barnehager og skoler
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http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/plakat-og-film-om-korona/


http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/
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