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Til kontaktlærer og brukerskole 
 
 
 

Retningslinjer og rutiner for vårt smittevernopplegg ved 
Brennabu leirskole under Covid-19 
 

 
Vaset 4. mars 2021 

 

Brennabu Leirskole har laget et smittevernopplegg på leirskolen som er godkjent av 
kommuneoverlegen i Vestre Slidre kommune. Opplegget vårt for smittevern er basert på 
veilederen for 1.-7. klasse og veileder fra Norsk Leirskoleforening.  
 
Vi har kjørt med disse koronatilpasningene fra 17. august, og opplever at våre systemer 
fungerer godt. På evalueringsmøtene fredager, er responsen at våre gjester føler seg trygge 
uten at selve leirskoleopplevelsen blir forringet.  
 
Vi har investert i berøringsfrie dispensere med alkoholbasert desinfeksjon. De er plassert ut 
ved alle innganger som: alle hytter, alle soveroms korridorer, 2 innganger spisesalen, 
kjøkkeninngang (ansatte), låvin, kontor, aktivitetsrommet, bordtennisrommet og Veslehytta 
(leirskolelærerne).  
 
Der det er tilgang på varmt vann og såpe, skal dette benyttes.  
 
Det er kjøpt inn rikelige mengder med munnbind for bruk ved eventuell smitte – se punkt 4 
under Rutiner for besøkende.  
 
Ingen voksne eller barn kan reise på leirskole ved minste tegn til sykdom. Dette forventer vi 
at alle tar på alvor.  
 
Slik driver og har vi drevet Brennabu Leirskole fra uke 34, 2020: 
1. Vi følger de til enhver tid gjeldene smittevernveileder for 1.-7. trinn. Personalet på 

Brennabu har fått god opplæring på forhånd. 
2. Alle ansatte benytter munnbind.  
3. Leirskolen gjør samme vurdering av sitt personale som av våre gjester, og passer ekstra 

på at alle møter friske på jobb. Alle ansatte må sprite seg på vei inn på jobb.  
4. Vi vil desinfisere alle felles trykkpunkt flere ganger pr dag (lysbrytere, overflater kjøkken, 

dørhåndtak, toaletter som benyttes av flere). 
5. På kjøkkenet: 

o Det benyttes hansker på kjøkkenet. 
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o Bestikk og serviett legges klart på bordene.  
o Serveringsbestikk byttes mellom skolene. 
o Rommene sitter på faste bord.  
o Bordene desinfiseres mellom hver skole. 
o Oppvaskmaskinen kjøres på ekstra varme. 

6. Vi har utvidet tidene på bespisning, slik at skolene ikke blir blandet. Det legges inn 5 min 
mellom hver skole.  

7. Det er tilrettelagt for en inngang nr 2 til spisesalen, slik at man unngår friksjon mellom 
skolene.  

8. Vi vil holde skolene helt adskilt gjennom hele uken, både ute og inne.  Størrelsen på 
kohortene følger skolens regler.  På leirskolen foregår det meste utendørs, både 
undervisning og fritid. Ved dårlig vær benyttes 2 nye telt uten vegger.  

9. Skolene får tildelt egne uteområder, slik at skolene ikke blandes når det er fritid. Det 
samme gjelder for fotball- og volleyballbanen samt bordtennisrommet.  

10. Hver skole får tilgang til Låvin en kveld for underholdning eller tilsvarende.  
11. Vi har fokus på hygiene fra elevene kommer til de drar. Vi har gjennomgang av rutinene 

ved ankomst. Vi har også en digital infoskjerm i resepsjonsområdet hvor vi fortløpende 
informerer om hygienerutiner og andre smittehensyn Der det ikke er skjemt, hyttene, 
henges det opp infoplakater i gangene for å minne om våre kjøreregler og ute- og inne 
områder for de enkelte skolene.  

 
Rutiner for besøkende  

1. Alle gjester må sprite seg på vei inn i Låvin, ankomstdag og andre dager. 
2. Alle gjester må sprite seg før de går inn i spisesalen. 
3. Gjester spriter seg alltid når de kommer fra en uteaktivitet – spritbokser i alle 

korridorer samt alle hytter.  
4. Gjestelærere må påregne ekstra tilstedeværelse for sine elever, for å påse at våre 

regler følges. Dette gjelder spesielt på ettermiddag og kveld.  
5. Det anbefales at man tar med spill med mer for aktivisering av elevene på kvelden.  
 
Rutiner ved mistanke om smitte 

1. Ved mistanke om at noen er syke under leirskoleoppholdet, vil den/de det gjelder 
bli isolert omgående.  

2. Foresatte varsles med en gang for henting. Den/de syke må hentes samme dag. 
3. Kun en av de voksne har kontakt med den som viser symptomer, og da skal (helst 

den med symptomer) bruke munnbind (dette har vi).  
4. Ledelsen på Brennabu tar direkte kontakt med Vestre Slidre legekontor for videre 

agering i forhold til testing.  
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5.  Man bestreber å gjennomføre både hurtigtest og normaltest (PCR) på 
legekontoret her i Slidre.  

 
 
Kommunelegen i samarbeid med leirskolen, medfølgende lærere og besøksskolens ledelse 
avgjør sammen om klassens opphold skal avsluttes eller gjennomføres med evt. ekstra tiltak. 
 
Ved smitte vil vi benytte de kommunikasjonskanaler som er opprettet mellom 
kommune/skole og Brennabu for videre agering i saken.  
 
 
 
Denne listen er ikke uttømmende, og vi legger vekt på å følge fortløpende med på råd fra 
lokale og sentrale myndigheter. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Brennabu AS 
 
Sign. 
Daglig leder 
Line C Lunde Hovrud 


