
 
 

Informasjon til foresatte i barnehager og skoler i Hitra kommune 

 

Koronavirus – konsekvenser for barnehage – og skoledrift i 

Hitra kommune 

Nasjonale myndigheter har besluttet å stenge alle barnehager og skoler for ordinær drift 

fra kl. 18.00 torsdag 12.03 til torsdag 26.03.20 for å hindre spredning av koronaviruset. 

 

Elevene har rett på et opplæringstilbud i denne perioden og skolene vil i løpet av mandag 

16.03. planlegge og legge til rette for undervisning gjennom digitale 

læringsplattformer/arbeidsplaner. Hver skole kommer med utfyllende informasjon om 

hvordan dette skal foregå, og opplæringen settes i verk senest tirsdag 17.03. 

Oppvekstsektoren vil også ha et ansvar for å gi et tilbud til barn der foresatte jobber innen 

kritiske samfunnstjenester. Det betyr at foresatte innen denne type profesjoner må vurdere 

om deres barn bør ha opphold i barnehagen eller SFO i denne perioden. Dette gjelder kun 

hjem hvor det ellers ikke finnes andre løsninger og primært for barn under 10 år. 

Informasjon om hvilke kategorier som innebefattes av tiltaket finnes på Helsedirektoratet sin 

hjemmeside. Foresatte må være i dialog med barnehagen og skolen vedrørende dette. Alle 

barnehager og skoler er betjente og ordningen kan benyttes fra i dag av. 

Det er strenge tiltak som nå settes i verk og alle blir berørt i ulik grad, i forhold til et 

situasjonsbilde som nå har endret karakter. Det er viktig at alle viser respekt for tiltakene og 

følger de føringer som nasjonale myndigheter setter for at tiltakene skal ha effekt og få den 

nytteverdi som er nødvendig. Det er viktig at barn og unges sosiale sammenkomster i større 

grupper begrenses. Vi er alle en del av en nasjonal dugnad for å trygge helsetilstanden til 

hverandre og oss selv. Ta godt vare på hverandre i denne perioden.  

Ved spørsmål om opplæringstilbudet i denne perioden kontaktes den enkelte enhet.  

 

Her finner du oppdatert info fra Helsedirektoratet med råd knyttet til stenging av 

barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner: 

https://www.helsedirektoratet.no/ 

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på www.fhi.no og 

www.helsenorge.no 

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefon for 

koronasmitte på 81555015 

 

https://www.helsedirektoratet.no/
http://www.fhi.no/
http://www.helsenorge.no/


 
 

Dersom du kan være smittet, skal du ringe til ditt legekontor (ikke møte opp) 

Hitra legekontor, tlf 72444242 

Om du ikke får svar, ring legevakt tlf 116117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fillan den 13.03.20 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Gunn Røstad 

Kommunalsjef for oppvekst 
Hitra kommune 

 

 

 

 

 


