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Vi skal ta skolehverdagen tilbake!  

Først vil jeg takke alle lærere og rektorer for en formidabel innsats i ukene som har vært. Vi 

har nå åpnet 1. til 4. trinn i skolen, og jeg vet mange av dere har stått på for å gjøre dette på en 

smittevernfaglig forsvarlig måte. Å komme tilbake til skolen har vært viktig for elevene, og 

særlig gjelder dette barna som har ekstra utfordringer. 

 

Neste uke vil regjeringen offentliggjøre en videre plan for gjenåpning av øvrige trinn i skolen. 

Målet vårt er at alle elever skal tilbake til skolen før sommeren. 

 

Vi har hatt tett og god dialog med kommuner og partene i arbeidslivet om 

smittevernveilederne. Vi har også hatt god kommunikasjon om praktiske sider ved gjenåpning 

av skoler. Jeg vet at det er svært ulike forhold på skoler rundt omkring i landet. Dette er noe vi 

vil ta med i vurderingen når vi avgjør videre åpning. Heldigvis vet vi at koronaviruset i liten 

grad smitter mellom barn, og at barn svært sjelden blir syke. Likevel må vi selvsagt ta 

forholdsregler når vi planlegger gjenåpning. 

  

Smittevernveilederne for alle skoletrinn ble klare 20. april. Når en beslutning om videre 

gjenåpning kommer, kan skolene kunne komme til å få kortere frist enn for den første 

åpningen. Derfor vil jeg oppfordre alle skoleledere og lærere til å allerede nå planlegge for 

hvordan dere kan ta imot elever på alle trinn, og hvordan dere kan bruke resten av skoleåret 

på en best mulig måte for alle. Jeg vet mange skoler er i gang med dette.  

 

Å holde alle landets skoler stengt er et drastisk tiltak, også for de eldste elevene. Jeg håper 

derfor at vi så snart som mulig kan ønske alle barn og unge tilbake til skolen. 

  

Lykke til med det viktige arbeidet dere gjør!   

 

Med hilsen 

 

 

Guri Melby 

 


