Beredskapsplan for Langedrag leirskole, med smitteverntiltak
under covid-19
Ansvarsfordeling:





Nore og Uvdal kommune, skoleeier for Langedrag leirskole, er ansvarlig for at det pedagogiske opplegget i leirskolen vil kunne gjennomføres i tråd med
gjeldende smittevernregler av 29.mai 2020.
Medfølgende lærere er ansvarlig for at elevene følger opp gjeldende smittevernregler under oppholdet; både under organiserte aktiviteter og på
fritiden.
Oppholdet for øvrig; matservering, overnatting og opphold/aktiviteter i uteområdet, peisestue og kafé, er det Langedrag Naturpark v/Tuva Thorson som
er ansvarlig for at det kan gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler.
Langedrag Naturpark har ordinær åpningstid for turister i leirskoletiden, besøksbedriften har nedfelt rutiner og organisering som ivaretar
smittevernreglene og er i samsvar med FHI forskrifter. Leirskoledriften og program for de dagsbesøkende er adskilt.

Generelt
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:
1. Syke personer skal ikke være på leirskolen/leirstedet
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer
Denne beredskapsplanen legger til grunn at utdanningsdirektoratets (udir) smittevernveileder for barneskole og ungdomsskole er kjent. Alle ansatte ved
leirstedet og leirskolen, samt ansatte ved besøkende skoler, plikter å gjøre seg kjent med udirs smittevernveileder samt denne beredskapsplanen, og følge
disse.
I denne beredskapsplanen presiseres den organisering og de lokale tilpasninger og tiltak som gjøres for at leirskolens drift til enhver tid skal være forsvarlig
og i henhold til gjeldende nivå av smittevern. Planen tar utgangspunkt i myndighetens nivåinndeling etter trafikklysmodellen. Planen er godkjent av lokale
helsemyndigheter ved kommuneoverlege. Trafikklysmodell med lokale tiltak og tilpasninger:

GRØNT NIVÅ
Tiltak fra udirs smittevernveileder

Forpleining (matservering og innkvartering)

Ingen syke skal møte på skolen

Vanlig organisering med felles bespisning i
storsal og servering ved buffet.

God hygiene

Hygiene (renhold og personlig
stell)
Vanlig rengjøring av kjøkken,
matsal, toaletter, bad og
fellesområder.

Håndvask før måltider.
Unngå fysisk kontakt mellom
personer (håndhilsning og
klemming)

Stasjoner for spriting av hender ved spisesal
og andre oppholdsrom

Vanlig organisering av
skoleklasser og skolehverdag

Elevene innkvarteres i rom med elever fra
egen skole.

Undervisning og fritid (grupper og
aktiviteter)
Elevene blandes i grupper på tvers av
skoler, og aktivitetene gjennomføres
etter vanlig organisering og med rullering
mellom voksne fra leirskolen.

Desinfeksjonsdispensere er
montert i rom som elever
oppholder seg. Det er også
håndvasker plassert ute, ved
dyrene og ved steder hvor det
pågår aktiviteter.

GULT NIVÅ
Tiltak fra udirs smittevernveileder

Forpleining (matservering og innkvartering)

Ingen syke skal møte på skolen. Ved
sykdom på leirskolen må eleven
sendes hjem.

Matsal kan deles opp i ulike avdelinger. Det
vurderes etter gruppestørrelse om det er
behov for flere serveringssteder.

God hygiene
Unngå fysisk kontakt mellom
personer (håndhilsning og
klemming)
Hele skoleklasser regnes som en
kohort
Ansatte kan veksle mellom
kohorter/klasser
Unngå trengsel og store samlinger
Ha egne områder for ulike
klasser/kohorter i pause.

Brødmåltid (frokost og kveldsmat): Brød og
pålegg dels ut av personalet. Samme
inndeling som ved middag.
Middag: Klassene deles klassevis på
bordene. Bordet deles ut mandag, og er det
samme hele uka. Middag serveres på
tallerken

Hygiene (renhold og personlig
stell)
Utvidet renhold etter egen plan.
Desinfeksjonsdispensere er
montert i rom som elever
oppholder seg. Det er også
håndvasker plassert ute, ved
dyrene og ved steder hvor det
pågår aktiviteter.
Oppfordrer til VIPPS/kortbetaling
ved kjøp i kiosk.

Undervisning (grupper og aktiviteter)
Elevene og medfølgende voksne følger
egen klasse gjennom alle aktivitetene.
Klassene og medfølgende voksne rullerer
samlet mellom leirskolens aktiviteter.
Aktivitetene gjennomføres ellers etter
vanlig organisering og med rullering
mellom voksne fra leirskolen.
Samlinger på kveldstid avholdes i en
kortere variant, klassevis etter tur, men
avhenger av størrelsene på klassene.

Håndvask og evt også sprit før alle måltider.
Elevene innkvarteres i rom med elever fra
egen skole.
Kiosk: elev følger egen klasse og lærer

Klassene får tildelt områder for
fritidsaktiviteter etter en oppsatt plan
med rullering.
Håndsprit og engangsservietter tas med
og brukes regelmessig på alle aktiviteter.

Tiltaksplan covid-19 – Langedrag Leirskole
Grønt nivå: leirskolen går som normalt, men med noen forhåndsregler:
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge. Disse gjelder ved alle nivå.
1. Syke personer skal ikke være på leirskolen/leirstedet
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

Rødt nivå: leirskolen stengt.
Når

Hva

Tiltak gult nivå

Mandag
11.30-13.00

Mottak

Bussene står på parkeringsplassen til de får beskjed om å kjøre opp. Bare en buss opp til tunet om gangen.
Informasjon gruppevis (i kohorter). Fortelle om gården, hvor de kan gå på egen hånd. Dele lekeområdet inn i
gruppetider. Installere elevene på rom, vise bad og garderober. Hver gruppe har egen do, dusj og garderobe.
Informasjon gruppevis (i kohorter).

13.00
14.00

15.00

Omvisning på
dyretunet
Middag

15.30
16.30
Ca. 17.00

Informasjon i
peisestua
Rovdyrforing
Kartaktiviteter
Re opp sengene

17.00
18.30

Lærermøte
Kveldsmat

Matsal deles opp ved behov (dele opp i fysisk adskilte rom, avstand til hverandre, antall serveringssteder). Håndvask
og sprit før alle måltider. Klassene spiser til samme tid, men deles klassevis på bordene. Bordet deles ut mandag, og
er det samme hele uka. Middag serveres på tallerken. Gruppevis rydding etter måltid. Bare bordsjefer rydder.
Inndeling av grupper (kohorter) i peisestua. Hvis det blir trangt, bruke flere rom og flere lærere.
Elevene står samlet gruppevis (i kohorter).
Elevene samarbeider i rom-gruppene sine.
Elevene går inn på rommene og legger på sengetøy. Elevene oppholder seg på rommene mens de rydder og legger på
sengetøy. Gå ut når de er ferdige.
Informasjon til medfølgende lærere.
Brødmåltid (frokost og kveldsmat): Brød og pålegg deles ut av personalet. Samme bordinndeling som ved middag.

19.30

Samling i
peisestua
Tirsdag og onsdag
07.00
Frivillig dyrestell
08.00
Gruppearbeid

Inndeling av grupper (kohorter) i peisestua. Hvis det blir trangt, bruke flere rom og flere lærere.

09.00

Frokost

Hver kohort får sin dag til å delta.
Gruppeinndeling innenfor kohortene. Vask av hendene før gruppearbeid. Spriting av hendene i begynnelsen av
gruppearbeidet. Avslutte gruppearbeid med håndvask og/eller sprit. Gruppearbeid kjøkken: elevene er ikke i kontakt
med mat.
Som kveldsmat

10.30

Dagens aktivitet

15.30-16.15
17.00
18.00
18.30
19.30
Torsdag
07.00
08.00
09.00
10.30

Gruppearbeid
Middag
Frivillig dyrekos
Kiosk og butikk
Kveldssamling

11.30-16.00
17.00Fredag
07.00
08.30
09.45
10.15
11.30

Inndeling innenfor kohortene. Vasking og spriting av hender før og etter aktivitet. Ha med antibac til lunsj (kano- og
seterdag).
Som morgen
Som mandag
Hver kohort får hver sin dag.
Følge grupper med elever og lærer
Hver gruppe (kohort) arrangerer egne aktiviteter og leiker.

Frivillig dyrestell
Gruppearbeid
Frokost
Informasjon til
fjelltur
Fjelltur
Resten av dagen

Som tirsdag
Som tirsdag
Som tirsdag
Inndeling av grupper (kohorter) i peisestua. Hvis det blir trangt, bruke flere rom og flere lærere.

Frivillig dyrestell
Frokost
Lærermøte
Elge- og
ulvevisning
Avskjedsprat
med elevene

Som tirsdag
Som tirsdag
Som vanlig
Elevene står gruppevis (i kohorter).

Det gjøres avtale med medfølgende lærere om hvordan inndeling på fjellturene blir fra uke til uke.
Som tirsdag

Elevene sitter/står gruppevis (i kohorter)

