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Informasjon til friskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven 
kap. 4 om gjenåpning av skoler og videre tiltak  

Departementet viser til brev av 23. mars 2020 med informasjon til friskoler og skoler godkjent 

etter voksenopplæringsloven kap. 4 i forbindelse med koronaviruset. 

 

Det er nå besluttet at det skal foretas en delvis gjenåpning av skoler fra mandag 27. april 

2020. Friskolene vil følge samme plan som for gjenåpning som de offentlige skolene.  

 

Fra mandag 27. april 2020 gjenåpnes skoler fra 1. til 4. trinn og skolefritidsordninger. I 

videregående skoler åpnes det fra samme dato for elever på yrkesfaglige løp i Vg3 i skole og 

yrkesfagelever på Vg2 (som skal ut i lære til høsten).     

 

Skolene må sørge for nødvendige tilpasninger slik at gjenåpningen kan skje på en 

smittevernfaglig forsvarlig måte. Det vil bli laget en veileder og et kompetanseopplegg for 

skoleeiere og ansatte i barnehage og skole om smitteverntiltak og håndtering av 

risikogrupper. Dette materialet vil være klart i god tid før delvis gjenåpning fra 27. april 2020, 

slik at skoler og lærere har tid til å gjøre nødvendige forberedelser.  

 

Det vil, basert på råd fra helsemyndighetene, bli laget en plan for når de øvrige trinnene kan 

starte med undervisning på skolen. Vedtak om åpning av ytterligere trinn vil bli kommunisert i 

god nok tid til at skolene kan forberede seg. Målet er at alle elever skal komme tilbake til 

skolen før sommerferien.  

 

Skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 skal ikke gjenåpne 27. april 2020. 

Departementet legger foreløpig til grunn at disse skolene vil kunne gjenåpne på samme 
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Side 2 
 

tidspunkt som det gjenåpnes for Vg3 studiespesialisering i videregående skole. Det nærmere 

tidspunktet for dette vil bli kunngjort senere.      

 

Enkelte friskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 har internat. 

Departementet legger til grunn at disse skolene skal følge de samme bestemmelsene som 

øvrige skoler så lenge dette er forsvarlig ut fra smittevernhensyn. Departementet legger 

videre til grunn at internatskolene vil ha fleksibilitet til ut fra lokale forhold å benytte 

fjernundervisning for enkelte elever også i en periode etter gjenåpning dersom dette anses 

nødvendig.         

 

Øvrig informasjon 

For ytterligere informasjon vises til løpende oppdatering om koronasituasjonen og nasjonale 

tiltak og råd på regjeringens nettside:  

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/  

 

Vi viser også til Utdanningsdirektoratets nettside med løpende informasjon om koronaviruset 

og konsekvenser for skolene: 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/  
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