
 

Vedtak om heldigital undervisning ved videregående skoler i Ullensaker fra 22.mars til 26. mars 

2021 

 

Det er stor smittespredning av covid-19 i Ullensaker kommune. Antall nye smittede i kommunen i 

uke 10 er 100, og antall nye smittede per 100 000 innbyggere siste 14 dager er 502, som er det 

høyeste smittetrykket kommunen har hatt. I tillegg er det flere pågående utbrudd som gjør 

situasjonen krevende. Andelen smittede med ukjent smittevei ligger på 13 % i uke 10.  

Vi ser fortsatt stor og økende smittespredning i uke 11, og antall smittede per 100 000 siste 14 dager 

er i dag 19. mars på 570.  

Muterte virusvarianter utgjør en dominerende andel av nye meldte tilfeller i uke 9 og 10, med smitte 

av både britisk og sørafrikansk variant i skoler og barnehager.   

Aldersfordelingen blant de smittede siste to uker viser to topper, en blant personer under 20 år, og 

en i aldersgruppen 35-45. Den eldste aldersgruppen er i stor grad foreldre/husstandsmedlemmer til 

smittede barn/unge. Over 40 % av de smittede uke 9-10 er under 20 år. 

Det jobbes svært aktivt med TISK, og det er i uke 10 testet flere enn noen uke tidligere. Mange 

skoleklasser tas ut i karantene, og det er et krevende TISK-arbeid. 

Det er flere pågående utbrudd i skoler, og smittesituasjonen blant barn og unge er krevende. Det er  

høye smittetall blant barn og unge i kommunen, og over 40 % av de smittede de siste to uker er 

under 20 år. Kommunale skoler og barnehager ble satt på rødt nivå for smittevern 10. mars. 

Jessheim videregående skole har vært på rødt nivå siden nyttår. Det er min medisinskfaglige 

vurdering at det nå er tid for ytterligere tiltak rettet mot den videregående skolen. Skolen har elever 

fra mange kommuner, og disse har en helt annen mobilitet enn elever i grunnskolen. I tillegg må 

mange benytte seg av skolebuss. Kommunikasjon på tvers av kommuner er frarådet. Det er også 

vanskelig å etablere kohorter i videregående skole på samme måte som i grunnskolen, da 

undervisningen går på tvers av etablerte klasser på en helt annen måte. Videre er det nå høye 

smittetall blant ungdom under 20 år i kommunen. 

Overgang til digital undervisning i uke 12 2021 er drøftet med ledelsen ved Jessheim videregående 

skole, som er enig i at tiltaket er nødvendig. Selv om et stengingsvedtak vil være inngripende og 

medfører både ulemper og økt tiltaksbyrde for ungdommene som rammes anses tiltaket både 

nødvendig, tjenlig og forholdsmessig for å redusere smitten. Selv om heldigital undervisning for 

mange oppleves som en ulempe, er dette en elevgruppe som generelt tolererer digital undervisning 

bedre enn ynger elever. Dette er også et tiltak som innføres for en kortere periode. Det har tidligere 

blitt gjort en konsekvensvurdering for ungdom som ikke får tilbud om tilstedeværende undervisning. 

Skolene har og bør iverksette kompenserende tiltak for å ivareta ungdommen i den periode hvor de 

ikke kan møte på skolen, og det åpnes opp for at sårbare elever kan motta noe undervisning på 

skolen i denne perioden.   

 

 

 



Vedtak: 

Kommuneoverlegen i Ullensaker kommune fatter med dette hastevedtak om heldigital 

undervisning på de videregående skolene i Ullensaker kommune. Tiltaket innføres 

22.03.2021 og gjelder til og med 26.3.2021. 

Sårbare elever bør gis tilbud om å motta undervisning på skolen. 

 

Vedtaket er fattet etter covid-19 forskriften § 12c annet ledd, jf. smittevernloven § 4-1, 

første ledd bokstav b, jf. femte ledd andre setning. 

 

 

 

 

 

 

 


