
 

 

20.august 2021 

Informasjon – Covid -19 
 

Koronapandemien er fortsatt ikke over, og vil bli fulgt opp av skolens ledelse og kriseteam. Ved 

Norges grønne fagskole – Vea følger vi nasjonale tiltak, råd og anbefalinger. I tillegg har vi god 

dialog med lokale helsemyndigheter og kan diskutere eventuelle problemstillinger fortløpende med 

kommunelegen i Ringsaker. 

Vea opprettholder fortsatt disse smitteverntiltakene: 

• Er du syk med koronasymptomer skal du holde deg hjemme  

• Oppretthold god hånd- og hostehygiene  

• 1-meters regel gjelder fortsatt, men med ett unntak: i 

undervisningssituasjonen. Det vil si at i gang- og fellesarealer gjelder 1-

metersregelen. Bruk munnbind dersom det ikke er mulig å overholde 

1-meters regelen i fellesarealer. 

 

Det er fortsatt lokale utbrudd med covid -19 rundt omkring i landet. Vea kan ikke ha oversikt 

over hvilke tiltak som gjelder i alle kommuner i Norge. Derfor må den enkelte student, elev og 

ansatt forholde seg til eventuelle lokale bestemmelser i egen kommune. Alle er voksne og må ta 

dette ansvaret!  

Vi skal jobbe for å ha en normal skolehverdag slik vi hadde før pandemien. Alle rom og arealer er 

åpne for bruk av studenter og elever, så lenge smittevernregler overholdes.  

Kantine 

Kantina er åpen for alle som ønsker, men det er begrenset med sitteplasser for at vi skal kunne 

overholde 1-metersregelen i kantina. Dersom det ikke er igjen ledige sitteplasser inne i kantina, må 

du ta med deg maten og sette deg ute eller i andre bygg. Vi bruker inngangen på tverrenden av 

kantina inn og utgangen nærmest Mjøsa ut igjen, slik at vi unngår for stor trengsel i dører. Det 

settes ut tralle i utgangen nærmest Mjøsa, der tallerkener bestikk og glass mm. kan settes etter 

måltidet. 

Innspill og/eller spørsmål i forbindelse med Covid-19 

Erfaringene fra forrige skoleår tilsier at det er store individuelle forskjeller når det gjelder 

meninger om håndtering av pandemien. Studenter og elever kan stille spørsmål og gi innspill 

knyttet til koronahåndteringen på Vea gjennom klassetillitsvalgt, som videre tar direkte kontakt 

med rektor. Inntil klassen har valgt sin tillitsvalgte kan spørsmål stilles til informasjonsrådgiver 

Dorte Finstad eller rektor Stein Aarskog.   
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Vea sin ledergruppe og kriseteamet vurderer situasjonen forløpende og vil eventuelt iverksette 

tiltak ved behov. Informasjonskanalen til elever og studenter er som hovedregel TEAMS/Norges 

grønne fagskole - Vea. 

 

Vi håper og tror at vi skal få til en mest mulig normal studiesituasjon sammen! 

Rektor Stein Aarskog 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 


