
Fra: Stub, Ingvild 
Sendt: onsdag 8. april 2020 10:42 
Til: Postmottak SMK 
Emne: Til journalføring 
 

Hei,  

 

Ber om at følgende SMS fra tidligere statsråd Ingvil Tybring-Gjedde mottatt i dag kl 10:10 

journalføres:  

 

 

Hei Ingvild 

Jeg er i kontakt med en gruppe mennesker sammensatt av eks-politimenn fra deltagruppen, 

sikkerhets- og beredskap, helse (leger og sykepleiere med smittevernbakgrunn), ++ som en stund 

har jobbet med å sette sammen innhold i et opplegg for skolene når de en gang skulle åpne. Med 

den usikkerheten mange foreldre/foresatte og ansatte ved skolene nå opplever, og ikke minst 

motstanden regjeringen møter ved flere av landets kommuner om beslutningen om å åpne etter 

påske, vil tilbudet/tjenesten denne gruppen har utarbeidet og utvikler nå, kunne bidra til en bedre 

gjennomføring av beslutningen om å åpne skolen. 

 

Under ser du noen betraktninger.  

 

Budskapet om behovet for økt kompetanse hos lærere og foresatte for smittevern og relaterte 

problemstillinger, er registrert både fra regjeringen, foresatte og ansatte ved landets skoler. 

Sammensetningen er en gruppe eksperter på ulike relevante områder som kan levere et samlet 

program som dekker alle ovennevnte behov. 

 

Formål: å bistå lokale og nasjonale myndigheter med å implementere fastsatte operative og 

kommunikative tiltak ifm åpning av skoler under covid-19 krisen. 

 

Team:  

Prosjektledelse som har 6 faggrupper: Helse, Sikkerhet, Juss, Kommunikasjon, Opplæring og 

Planverk. Ytterligere stab med skribenter, researchere og assistenter. Hver faggruppe ledes av et 

fast team-medlem, som henter inn spisskompetanse etter behov. 

 

Gruppen skal realisere de fastsatte tiltakene til å: 

 

Iverksette tydelige, praktiske tiltak basert på helsefaglige vurderinger 

Skape trygghet for lærere, elever og hjemmene med forståelig opplæring 

Ha tiltak til å håndtere avvik 

Etablere en trygg arbeidsplass for lærere 

Skape en fortsatt varm og omsorgsfull skole for elevene 

Videreføre tillitten foreldre har til skolene 

Mer konkret skal gruppen: 

 

Tilby opplæringsprogram for lærere 



Tilby informasjonsvideoer og kompendie som lærerne skal gi til elevene 

Lage kommunikasjonsplan til foresatte 

Etablere hvilke forventninger skolen og hjemmene skal ha til hverandre. 

Oppgaven skal forankres i fagpersonell innenfor pedagogikk, helse, sikkerhet, arbeidsrett, 

kommunikasjon og omsorg. 

 

Svært viktig er å skape en trygghetsfølelse for alle involvert gjennom å utrede hvilke 

risikopersepsjon de respektive gruppene har. 

 

Representanter fra denne grupperingen ønsker å presentere mulighetene for aktuelle i regjeringen. 

Tar derfor kontakt med deg Ingvild for å høre om dette kan være av interesse. 

 

Coronafri hilsen fra Ingvil 😷 
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