
 

   
 

Smittevern-veileder for aktiviteter  

for barn og unge av lengre varighet. 

Med aktiviteter av lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold 

med overnatting. De generelle rådene for fritidsaktiviteter beskrevet nedenfor gjelder også 

for aktiviteter for barn og unge av lengre varighet. For aktiviteter for barn og unge av lengre 

varighet, for eksempel aktivitetsleir, sommerskoler e.l., anbefales å begrense totalt antall 

deltakere til inntil 200. De fleste aktivitetsleirer/sommerleirer e.l. vil ikke omfattes av 

arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften. Derimot vil en fotballcup eller et 

korpsstevne regnes som et arrangement. Hvis leiren avsluttes med en cup eller en oppvisning 

med tilskuere (for eksempel foresatte eller andre som ikke har deltatt på leiren), vil selve 

oppvisningen/kampen/cupen mv. anses som et arrangement.  

Overordnet                                            

 Gi informasjon til deltakere, foresatte og instruktører/frivillige om at syke personer, 

selv ved milde symptomer, og personer som er i karantene eller i isolasjon ikke kan 

delta.  

 Sørge for nødvendig opplæring og informasjon om iverksatte smitteverntiltak til 

instruktører/frivillige, deltakere og foresatte.  

 Vurdere om det er behov for informasjon på flere språk. 

 Vurdere hvor mange instruktører som er nødvendig for å sikre at smitteverntiltakene 

blir ivaretatt. 

 Registrere hvem som er til stede (både deltakere og ledere/instruktører) slik at 

kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt. 

 Etablere dialog med deltakere/instruktører/frivillige som tilhører risikogrupper og som 

kan ha behov for tilrettelegging. 

 Beskyttede/vaksinerte deltakere trenger ikke særskilt tilrettelegging og kan forholde 

seg til de til enhver tid gjeldende råd for denne gruppen. 

 Ved felles transport i dagtilbudet eks. buss til ekskursjon og det ikke er mulig for 

deltakerne å ha 1 meters avstand må deltakerne bruke munnbind. 

 

 

Avstand og lokaler 



 

   
 

 Lokalene må være store nok til at deltakere kan holde minst 1 meters avstand til 

hverandre hele tiden. 

 For barn og unge under 20 år bør det tilstrebes minst 1 meters avstand mellom 

deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av 

aktiviteten. For barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å 

holde avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer 

faste deltakere er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder 

avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere 

for barnehager og barneskoler (udir.no).  

 Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet fritidsaktiviteter utover 

det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde 

minst 1 meters avstand til andre barn og voksne dersom det er nødvendig at de er til 

stede. Det bør tilstrebes henting/levering utendørs. 

 Lokalene bør tømmes helt før en ny gruppe tar lokalet i bruk. Kontaktpunkter bør 

rengjøres før neste gruppe kommer inn. 

 I pauser og i andre sosiale sammenhenger tilknyttet øvelsen gjelder de samme 

anbefalingene om minst 1 meters avstand og god håndhygiene. 

 Smitterisikoen er mindre utendørs. 

 Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon. Bruk og vedlikehold av 

ventilasjonsanlegg bør følge vanlige rutiner og holdes på vanlig nivå. Der det ikke 

finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og eventuelt under 

øvelsen/aktiviteten, for eksempel 30 minutter sammenhengende før man tar pause 

med lufting e.l. innendørs. 

 Deltakerne bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate 

lokalet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper. 

 Ved økt lokal smittespredning anbefaler vi å redusere gruppestørrelsen. Når man 

deler opp i mindre grupper blir risikoen for utbrudd redusert, smittesporing blir 

enklere og færre må i karantene ved eventuell smitte.  

 

 

 

  



 

   
 

 

Håndtering av syke deltakere 

Det må foreligge en plan for håndtering av deltakere som blir syke eller som må i karantene. 

Dette innebærer å ha tilgjengelige fasiliteter for isolasjon/karantene og rutiner for hjemreise. 

Det må sikres gode rutiner for informasjon, både i forkant av samlinger og dersom det 

oppstår sykdom eller påvises smitte. Dette innebærer at deltakere må kunne hentes hjem 

ved behov. 

Planlegging 

I kommuner med veldig høyt smittenivå eller pågående utbrudd, bør det vurderes om det er 

forsvarlig å gjennomføre aktiviteten. Kommunehelsetjenesten / kommuneoverlegen der 

aktiviteten skal gjennomføres bør kontaktes for råd om planlegging. 

 

Ved smitte eller spørsmål knyttet til sommerskolene kan dere henvende dere til Eivind Hinlo, 

sommerskole-rektor/koordinator: Tlf 970 80 783, e-post: 

eivind.hinlo@lindesnes.kommune.no 

 

 

mailto:eivind.hinlo@lindesnes.kommune.no

