
 

 

Smittevernveileder for Søndagsskolen i Halden Frikirke 

 
Denne veilederen er basert på nasjonale råd om smittevern, råd fra Søndagsskolen Norge samt den 
generelle smittevernplanen til Halden Frikirke. Veilederen vil bli oppdatert i tråd med nye 
anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter. 
 
Syke personer skal ikke delta på samlingen.  

 Husk at barn kan ha milde symptomer på covid-19, og derfor bør holde seg hjemme selv ved 
milde symptomer. Dersom sykdom oppstår under samlingen, skal barnet hentes så raskt som 
mulig. 

 Dersom noen utvikler sykdom 1-2 dager etter samling, skal dette meldes til 
smittevernansvarlig Solveig Iversen (975 95 872) eller søndagsskoleleder Per Øyvind Fange 
(481 93 233).  

For å gjøre smittesporing mulig, vil alle som kommer på søndagsskolen bli registrert.  

 Slik rutine er langt på vei etablert for søndagsskolen, men er ekstra viktig mtp. smittesporing. 
For gjester vil vi også notere telefonnummer til foresatte. Informasjon utover ordinær 
oppmøteregistrering av barna vil bli slettet etter 14 dager.  

 En leder utnevnes til smittevernansvarlig for hver samling.  

Vi hjelper til med god håndhygiene.  

 Alle vasker hender med antibac eller såpe og vann på vei inn i søndagsskolerommet.  
 Underveis i samlingen vil håndsprit være tilgjengelig.  
 Håndsprit også på vei ut av søndagsskolerommet etter samlingen.  
 Berøringsflater desinfiseres ved behov før, underveis og etter samlingen.  
 I starten av samlingen snakker vi med barna om smittevern.  

Vi skal så langt som mulig holde 1 meter avstand.  

 Søndagsskolen deles inn i to grupper: Inntil 4. klasse og over 4. klasse. Maks 20 personer i 
hver gruppe når vi er innendørs. Dette inkluderer barn, deres følger og søndagsskolelederne. 

 Barn under skolealder følges av en foresatt. 
 Vi tilpasser opplegget ved å unngå aktiviteter der vi må jobbe tett sammen på tvers av 

kohorter og aktiviteter der vi er avhengig av å bruke det samme utstyret. 

Oppdatert 2. september 2020.  
Ledelsen i søndagsskolen Halden Frikirke  


