
Ullensaker kommune 

 

Vedtak om fjernundervisning for alle elever i alle klassetrinn i barne- og 

ungdomsskoler 20.12.2021 og  21.12.2021 i Ullensaker kommune. 

 

Lovverk :   

• Covid 19 forskriften § 14b: Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift av barnehager og 

opplærings- og utdanningsvirksomheter 

«Barnehager og opplærings- og utdanningsvirksomheter skal drives smittevernfaglig 

forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at det blant annet er iverksatt tiltak som 

bidrar til at syke personer ikke er i virksomheten, hygienetiltak og kontaktreduserende tiltak. 

 

• Smittevernloven § 4-1: Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, 

isolering og smittesanering 

«Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke 

at den blir overført, kan kommunestyret vedta 

 

a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den 

sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet, 

 

Bakgrunn: 

Det er tidligere siste uken fattet flere vedtak om fjernundervisning ved barne- og ungdomskoler i 

Ullensaker kommune grunnet smittesituasjonen som oppfattes som uoversiktlig. 

Smitten har over tid vært betydelig blant barn og unge i Ullensaker kommune. Tiltakene over tid har 

vært testregimer i klasser og klassetrinn i de kohorter det har vært smitteutbrudd. 

Smitten er økende i Ullensaker kommune generelt. Siste 4 dager er det meldt om at en stor del av de 

positive prøvene ikke kan spores den dagen testresultatet kommer inn. De faktiske tall viser også en 

økende smitte. Siste 4 dager har kapasiteten i smittesporingsteamet blitt sprengt. Dette vises ved 

antall smittede som ikke kan spores samme dag fom 15.12 tom 18.12: 9-60-99-98 personer. Det er 

meldt at det vil bli økt bemanning på smittesporing fra 20.12. 

Disse 4 siste dagsrapportene fra smittesporing viser nå et stabilt stort antall tester som ikke kan spores 

samme dag, og det er ikke kapasitet til å spore positive tester med definerte tilhørigheter til skole, 

klasse eller barnehage. Dette medfører en forverrelse i generell smittesituasjon samt at man har mistet 

oversikt over hvor smitten er. Det er tap av oversikt over hvilke skole, hvilke trinn og hvilke klasser 

smitten er. Det er også tap av oversikt over mulige smitte mellom søsken inn mot skole og barnehager. 

Kort oppsummert: 

---Smitten er generelt økende i Ullensaker 

---Smitten er fra før stor blant barn og unge 

---Det har siste uken vært nødvendig med flere vedtak om fjernundervisning på flere skoler 



Ullensaker kommune 
---Situasjonen er uoversiktlig og vi har mistet kontroll på hvor smitten er i skolene, blant søsken og i 

barnehager 

 

 

Vurdering:  

Kommuneoverlegen har konferert med kollegene Einar Borud og Laurence Jary-Vattøy som sier seg 

enig i dette vedtaket. 

Kommuneoverlegen har konferert med Fhi ved Fredrik Skår som har forståelse for og ingen 

motforestillinger mot at dette vedtaket fattes. 

Kommuneoverlegen vurderer det som helt nødvendig for å unngå ytterligere smitte de siste to 

undervisningsdagene i 2021, at det innføres fjernundervisning for alle 20.12.2021 og 21.12.2021. 

Tiltaket med fjernundervisning for alle elever de siste to skoledagene, vil være et effektivt middel til å 

hindre ytterligere ny smitte disse dagene. Kommuneoverlegen vurderer det som urealistisk at  testing 

og eventuelt innføring av rødt nivå kan bidra til å hindre smitte. 

 Forholdsmessighet:  

Fjernundervisning er et inngripende tiltak i en skolehverdag.  

Når det gjelder sårbare barn, har skolen plikt til å ha systemer for å fange opp disse som skulle ha 

særskilte behov. Ved innføring av fjernundervisning skal skolen fortsatt være i stand til å følge opp 

denne gruppen. Vedtaket fremstår derfor som forholdsmessig i forhold til fortsatt å kunne ivareta 

denne gruppen. 

Formålet med å hindre videre smitte blant elever og lærere i en uoversiktlig situasjon der man har 

mistet kontroll på hvor smitten befinner seg, anses som det viktigste hensyn. Dette gjelder kun 2 dager 

før ferien, og dermed i en kort periode. Det er klasser som siste uke ikke har hatt smitte, men sjansen 

er stor for at det kan tilkomme smitte i disse klassene kommende to dager slik situasjonen er beskrevet. 

Det vil være foreldre til de yngste barna som vil kunne få problemer i forhold til arbeid og barnepass. 

Kommuneoverlegen anser det som sannsynlig at  det vil medføre smitte blant elever og ansatte ved å 

ta imot elever fysisk på skolen disse siste to dagene i skoleåret. Det å  hindre denne sannsynlige smitten 

i en økende og uoversiktlig smittesituasjon anses forholdsmessig det viktigste vurdert opp mot at det 

kun gjelder 2 dager. 

Vedtaket omfatter ikke barnehager. Smittetrykket har ikke vært likestort i barnehagene vurdert ut i fra 

de henvendelser som kommuneoverlegen har mottatt siste uken. Barnehagene holde åpent frem til 

jul og i romjulen slik at vakthavende kommuneoverlege kan følge situasjonen i barnehagene fra dag til 

dag og sette inn tiltak som for eksempel testing. Det anses som ikke forholdsmessig per i dag å fatte 

vedtak som omhandler alle barnehager samlet fordi enkelt utbrudd fortsatt kan håndteres med testing 

og karantene av voksne som tiltak. 

 

 

 



Ullensaker kommune 
Vedtak:  

Alle elever på på alle trinn i alle barne- og ungdomsskoler i Ullensaker kommune skal ha 

fjernundervisning 20.12.2021 og 21.12.2021.  

Dersom en elev eller en ansatt skulle utvikle symptomer på Covid-19 sykdom, må den det gjelder 
isolere seg, sette seg inn i kravene til isolasjon og bestille PCR test så snart som mulig.  
Nærkontakter som husstandsmedlemmer eller liknende skal i smittekarantene og ta hurtigtest eller 
PCR-test så snart som mulig. 
 
 
Vedtaket er fattet av kommuneoverlegen med sin hastekompetanse. 
 

Klagemulighet: 

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til Smittevernloven § 8-3 om Klage over vedtak: 

«Statsforvalteren avgjør klage over kommunalt eller interkommunalt vedtak såfremt ikke noe annet er 

bestemt i loven.» 

Kommunestyret i Ullensaker kommune kan oppheve vedtaket. 

 

Oslo 19.12.2021 

Lars Meyer-Myklestad, kommuneoverlege i Ullensaker 

Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin 

 


