
E-post om styrets ansvar for smittevern 
 
Fra: Jan-Erik Sundby <Sundby@kff.no>  
Sendt: mandag 11. mai 2020 14:05 
Til: Jan-Erik Sundby <Sundby@kff.no> 
Kopi: Sidsel Høland Olausson <Olausson@kff.no>; Helge Vatne <vatne@kff.no> 
Emne: Styret og Covid-19 
 

Til videregående skoler og grunnskoler. (Vgs med internat sammen med 
bibelskolene fikk noe av det samme fredag)  
(Samme tekst som nedenfor følger i word) 
 
DAGLIG LEDER KAN BE OM DELEGERING AV ARBEIDET MED SMITTEVERN. 
 

Friskolene har stor frihet til å tilpasse skolehverdagen slik at hensynet til smittevern er 
tilfredsstillende. Vi mener at skoleledelsen må informere sine styrer om arbeidet som 
gjøres. Daglige ledere har ulik grad av delegering fra sine styrer. Vi foreslår derfor på 
generelt grunnlag at det kan legges opp til at styret per mail fatter vedtak om fullmakt til 
daglig leder og tar planlagt smittevern til orientering. Dette begrunner vi i ordlyden i 
Covid-19 forskriften (se «Kort om bakgrunnen» nedenfor).  
Her er en oppskrift som kan følges: 

• Rektor og styreleder sender sak til styret på mail og kaller det «Covid 19 - 
ekstraordinær sak til styret».  

• I saken legger dere ved planer for oppstart, drift, sjekklister mm. og skriver kort om 
vurderingene dere har gjort. 

• Så følger forslag til vedtak: 
o «Styret gir sin tilslutning til planene for tilpasning til smittevern mot Covid-19 

og driften ved skolen ut skoleåret. Daglig leder gis fullmakt til å sørge for 
videre arbeid med oppstart og at drift er i samsvar med gjeldende 
veiledninger.  

• Dere sammen med styreleder ber om styrets tilslutning i form av svar på mail (svar til 
alle). Vi regner med at dette ender opp i tilslutning. 

• På førstkommende ordinære møte tar dere saken inn på lista med eget saksnummer 
som «referat fra behandling av ekstraordinær sak». Her refererer dere hva dere 
sendte ut når og vedtaket som ble fattet.  

• Til det ordinære møtet blir forslag til vedtak: «Styret tar saken til orientering».  
(I tillegg kan det være andre forhold som dere ønsker å ta opp med styret knyttet til 
smittevern, men det gjøres i andre saker.) 

 
Kort om bakgrunnen: 
Sekretariatet oppfatter at alle skoler arbeider med tilpasninger til veiledere om smittevern 
for de aktuelle skoletrinn. Veilederne gir praktiske retningslinjer og skolene har fått svært 
kort tid på å innarbeide dette i skoledriften. Det er nesten selvsagt at ikke alt er på plass fra 
første dag og at det vil være vurderinger knyttet til smitteverntiltak helt fram til siste 
skoledag før ferien. Det er derfor nødvendig for daglig leder å ha fullmakter til å håndtere 
dette uten at styret tar stilling til enhver tilpasning. 



Statsråd Guri Melby uttalte til NRK i dag at det er opp til hver enkelt kommune å finne gode 
løsninger. «Jeg har gitt stor tillit og stor frihet til de enkelte kommunene, skolene og lærerne 
til å finne måter å organisere dagen på. Vi vil ikke legge oss opp i detaljer, vi har tillit til at 
man finner gode løsninger lokalt», sier hun. Hun kunne gjerne sagt «skoleeier» også slik KD 
har gjort i Covid-19-forskriften. 
Det er bestemmelser i Covid-19 forskriften som berører daglig leder og skoleeier/styret 
spesielt. 
Covid-19 forskriften § 12b, tredje ledd, andre punkt og fjerde ledd: 
Skole- og barnehageeier kan redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er 
tilstede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene i første og andre ledd. 
Dersom skoleeier finner at kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift gjør at ikke alle elevene 
kan få et tilbud på skolen samtidig, skal skoleeier sørge for at alle elever på alle trinn jevnlig 
og hver uke får et tilbud på skolen. Skoleeier skal tilby hjemmeopplæring i tillegg til tilbud på 
skolen dersom det er nødvendig for at elevene samlet sett får den opplæringen de skal ha. 
Elevene på 1.–4. trinn skal så langt som mulig motta et fulltidstilbud på skolen.  
I § 12a i forskriften er det listet opp hvilke skoleslag som nå ikke er stengt. I tillegg er 
internatskoler nevnt spesielt i forskriften for å tydeliggjøre at det er rom for nyansering. 
Covid-19 forskriften § 12a, andre ledd: 
Skoleeiere ved videregående skoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 
som har internat, avgjør ut fra en vurdering av lokale forhold og faglige råd og anbefalinger 
om smittevern når internatelevene kan returnere til skolen, og om enkelte av internatelevene 
i en periode etter gjenåpning fortsatt skal få sin opplæring gjennom fjernundervisning. 
Vi mener at disse formuleringene i forskriften tilsier at styret som er ansvarlig for 
skoledriften, blir informert og i den forbindelse gir fullmakt til videre tilpasninger. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jan Erik Sundby 
generalsekretær 

 
Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 85. Mobilnr 971 13 257.  
Hjemmeside: www.kff.no. E-post: sundby@kff.no.  
Følg oss på NETT og på facebook 
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