
 

 
Til alle foreldre og foresatte,      Kvitsund, 6. mars 2020 
 
 
Coronaviruset har heldigvis ikke innhentet oss rent fysisk her på Kvitsund, men vi registrerer selvsagt 

at viruset sprer om seg både her til lands og i verden for øvrig. På sikt er det ikke urealistisk å se for 

seg at noen av våre elever eksponeres for coronaviruset. Livet går sin vante gang her på skolen, og vi 

opplever ingen stor bekymring blant våre elever ift. nevnte virus. Elevene lever imidlertid tett på 

hverandre på internatene, så vi har derfor hatt en informasjonsrunde for ansatte og elever. 

Vi følger med på råd fra helsemyndighetene, og vi har hatt et møte med kommunens 

smittevernslege. Onsdag denne uka viste vi informasjonsfilmen som Helsedirektoratet har laget. 

Dersom du ikke har sett den, se den gjerne her: https://youtu.be/v1W249tl1vA 

 

Skulle noen av våre elever ha mistanke om at de er smittet, følger vi smittevernslegens anmodninger. 

Vi vil også kunne iverksette karantene for disse i påvente av prøvesvar. Hvis det viser seg at 

elev/ansatt er smitta skal vedkommende isoleres i 14 dager. Ingen som er smittet skal sendes med 

offentlig transport, men hentes hjem av pårørende.  

 

I forbindelse med coronaviruset har Utdanningsdirektoratet (Udir) gitt midlertidig unntak fra 

dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner. Ut skoleåret vil elevene som har fravær 

av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Til elever under 18 år må 

imidlertid foreldrene skrive en egenmelding. Praksis ved Kvitsund blir da som følger: Elever under 18 

år må kontakte heimen dersom de blir syke og ikke kan møte til undervisningen. Deretter må du som 

foreldre/foresatt sende en mail til Ellen Bentsen (ebentsen@kvitsund.vgs.no), vår gode internatleder, 

om at din datter/sønn er syk. Ellen vil fortsette med sine rutinemessige sykebesøk på internatene. Du 

kan lese skrivet fra Udir her:https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-

beredskap/informasjon-om-koronaviruset/ 
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