Informasjon til foreldre / foresatte og elever
KVS-Lyngdal 12.03.21 i forbindelse med utbrudd av koronasmitte blant skolens elever
Som meldt i går er det oppdaget koronasmitte blant elevene. I går kveld ble elever og ansatte
testet. Hurtigtestene slo ut på to elever i tillegg til de fem som hadde fått positiv test tidligere på
dagen. Det er altså foreløpig sju elever som er påvist smittet.
Som et resultat av smitteutbruddet har kommunelegen bestemt at alle elever og ansatte på
skolen settes i karantene i minst en uke. Når det foreligger svar på testene som ble tatt i går
kveld, vil kommunelegen vurdere om karantenen for internat elevene kan fullføres hjemme. Det
vil trolig komme svar innen søndag kveld.
Vi har rigget litt om slik at de elevene som er smittet har egne rom og toaletter, og de får mat
brakt til rommet. Andre internatelever får mat i skolens matsal, med ekstra forsiktighetsregler.
Hjemmeboende elever tar karantenen hjemme. Elever som har lærebøker på skolen kan ringe
skolen og avtale henting av bøker.
Husstandsmedlemmer til elever og ansatte er i ventekarantene. Det vil si at de er i karantene til
det foreligger negativt testsvar for eleven/den ansatte (trolig på søndag). De som har vært i nær
kontakt med sin elev etter 1. mars blir her regnet som husstandsmedlem.
Kontaktlærerne vil i dag ta kontakt med sine elever. Skolen er klar over at det er en tøff situasjon
for elevene og vi prøver å stille opp for elevene våre. Det vil nok også være fint om dere som
foreldre og foresatte holder god kontakt med din elev nå gjennom helga.
Neste uke regner vi med blir digital undervisning, men vi kommer med mer informasjon når det
har kommet svar på testene.

Til slutt noen spørsmål fra elever som har kommet, og som vi deler med dere:

Hvor kommer smitten fra?
Vi vet ikke hvor smitten kommer fra. Det er viktig å ikke legge skylden på noen, da dette
er tilfeldigheter. Det viktige er at vi gjør det beste ut av situasjonen vi er i, og prøver å
holde kontakten med medelever og venner så godt vi kan.
Kan jeg reise hjem dersom jeg blir negativ og ha karantenen der?
Det vil bli tatt en avgjørelse av kommunelegen når testsvar foreligger. Ønsket fra skolen
er at internatelever skal få reise hjem når negativ testresultat er påvist. Det vil i så fall
trolig bli hjemmeskole fram til påske.
Må vi som bur åleine på rommet på internatet sitte der åleine i 7 dagar?
Fram til testsvar føreligg, kan me ikkje gje svar på dette. Om det blir utfordrande, gje
beskjed til kontaktlærarar.
Må alle nærkontaktar vi har hatt sidan 1. mars teste seg?
De kan avvente testing, men er i ventekarantene frem til negativt prøvesvar foreligger.

Må heimebuarar testast om 7 dagar?
Det blir mest sannsynleg ny testing av alle elever/ansatte om 7 dagar
Korleis blir eg kontakta om testinga?
Negativ:Via SMS, og så sjekke på helsenorge.no
Positiv:Via kommunehelsetenesta
Når tid vil jeg få svar?
Svar vil komme på litt ulike tidspunkt. Kommunelegen tror at det er klart informasjon
innen søndag. Men ingen elever kan endre på sin karantene før det foreligger fra
kommunelegen.
Veit vi om det er mutert virus?
Ein veit ikkje dette ennå.
Viss ein får påvist Covid-19 – kor skal ein vere i isolasjon? Reise heim? Vere på
internatet?
Dei som har fått påvist smitte har blitt konsentrert og bur i «eigne celler». Ingen
internatelever kan reise heim før kommunelegen har gitt informasjon.
Heimebuarar kan få bøker ved hjelp av resepsjon?
Ja, det kan dei. Resepsjonen vil vere open på dagtid. Ring for å gjere avtale.
Felles dusj/do – kan man bruke det som normalt på internata?
De som har påvist smitte har egne toaletter. Andre bruker de toaletter som normalt
brukes og tenker god hygiene.
Kven kan internatelever ringe viss dei har behov for å snakke med nokon?
Ringe tilsyn gjennom helga, så vil eventuelt tilsyn ta saka vidare.
Kontaktlærarar tek kontakt med sine elevar. Viss det er noko de vil snakka om, er
kontaktlærarar tilgjengelege for dette.

