
 

 
 

Legetjenester 

 

Horten kommune 
Rådhuset, Teatergata 11 
Postboks 10, 3191 HORTEN 

postmottak@horten.kommune.no 
www.horten.kommune.no 
Sentralbord: 33 08 50  00 

Kontonr.  7159 05 45060  
Org.nr. 964 951 284 

 

 
Horten kommune 
Postboks 10 
3191 HORTEN 
 

 
 
 

Dato: 12.03.2021 
  

 
Saksbehandler: Vår ref.: Deres ref.: 

Silje Hansen, tlf: 92237799 21/12752/ 21/1695  
 
 

Vedtak om skjerpet kohortinndeling i grunnskolen 
 
For å hindre spredning av covid-19 fatter kommuneoverlegen med delegert myndighet fra 
kommunestyret etter smittevernlovens § 4-1 første ledd, bokstav b; vedtak om skjerpet 
kohortinndeling i grunnskolen.  
For detaljer se teksten. 
 
Forhåndsvarsel av vedtak er unnlatt i henhold til Forvaltningslovens § 16, tredje ledd bokstav c. 
 
Begrunnelse  
Horten og Vestfold har opplevd vesentlig økt smitte de siste ukene. Videregående skole er på rødt 
nivå i hele Vestfold, og nabokommunene har flere eller alle grunnskoler på rødt nivå.  
 
Vi opplever daglig nye smittetilfeller, og flere av disse rammer skolene våre. Typisk er én ansatt eller 
én elev smittet utenfor skolesituasjonen, noe som medfører mange nærkontakter på skolen. Proaktiv 
smittebegrensing med rask smittesporing, omfattende og målrettet testing av nærkontakter, utstrakt 
bruk av hurtigtester, og karantene for hele grupper som har vært sammen, har gitt kontroll over 
situasjonene. Imidlertid medfører dette at flere klasser eller hele trinn må i karantene som følge av 
én smittet person. Den siste uka er fem grunnskoler berørt, uten at det er funnet tegn til spredning 
mellom elever eller ansatte på skolen. Samtidig har dette ført til at et stort antall elever er satt i 
karantene. Vi forventer at denne utviklingen vil fortsette, i alle fall til man forhåpentligvis får bedre 
kontroll på den generelle smittespredningen i Vestfold.  
 
Det er vurdert å heve tiltaksnivået i grunnskolen fra gult til rødt. Et hevet tiltaksnivå kan ha to 
effekter. Den ene effekten er å redusere faren for smitteoverføring mellom elever mens de er på 
skolen. Den andre effekten er å begrense den samlede belastningen av smitteverntiltakene har, ved 
at antallet som må i karantene ved påvist smitte begrenses. 
 
I Horten har man gjennom hele pandemien så langt ikke funnet noen eksempler der smitte er 
overført mellom elever eller mellom elever og ansatte på skolen. Delvis skyldes dette at 
smittevernstiltakene på skolene fungerer godt, delvis en proaktiv smittebegrensing med én gang det 
påvises en smittet som har vært på skolen. Risikoen for direkte smittespredning synes så langt å være 
godt kontrollert på gult nivå.   
 
Dagens situasjon er likevel bekymringsfull for elevene, knyttet til belastningen ved omfattende behov 
for karantene. Strengere tiltak på skolene må derfor veies opp mot belastningene det medfører å 
være i karantene. Avstand til husstandsmedlemmer og ingen sosial kontakt i 10 døgn er vanskelig for 
barn. Særlig når nå elever nå risikerer å måtte gå i karantene flere ganger. I tillegg til belastningen 
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med å være i karantene, må man anta at læringssituasjonen også lider i en karantenesituasjon. 
Under de rådende forhold, vurderes det derfor forholdsmessig å innføre strengere kohortinndeling 
på skolen, for å oppnå et mindre omfang av karantene og totalt sett mindre belastende 
smitteverntiltak.  
 
Proaktiv smittebegrensing gir kontroll og mindre smitte, men er også belastende for organisasjonen 
og anstrengende for berørte innbyggere. Det er usikkert om kommunen makter å opprettholde 
denne kontrollen dersom smitten fortsetter å øke. Færre nærkontakter i skolene, bidrar til et mer 
oversiktlig TISK-arbeid og en større utholdenhet i organisasjonen, som i sum og over tid gir mindre 
smittespredning i skoler og lokalsamfunn.  
 
Vedtak 
Kommuneoverlegen innfører derfor strengere kohortinndelinger i grunnskolene i Horten for å 
begrense antall nærkontakter. Kohortinndelingen tilsvarer avsnittet «Organisering av kohorter» på 
rødt nivå, men likevel med følgende tilpassinger:  

- To kohorter kan ikke samarbeide slik at elevene har kontakt (blir nærkontakter) eller er i 

samme rom. Lærere og assistenter kan likevel samarbeide om to kohorter, da dette er viktig 

for undervisningen og sjeldent gir mange flere nærkontakter for elevene. 

- Kohortene skal opprettholdes på SFO, evt. med mindre tilpasninger så ikke noen få elever blir 

gående alene, og i friminutt. 

- Elevene må selv ha med mat til SFO 

- Maksimal kohortstørrelse vil være 17 elever for 1.-4. trinn, og 22 elever for 5.-10. trinn. 

- Elevene oppfordres til å opprettholde kohortene under skoleskyssen. 

Tiltak knyttet til øvrige avsnitt, inkludert avsnittet «Tetthet i grupper» og øvrige punkter, beholdes 
tilsvarende gult nivå. Dette fordi gult nivå for disse avsnittene har vist seg tilstrekkelige for å hemme 
smitteoverføring mens man er på skolen. Dermed vurderes det som uforholdsmessig å heve nivåene 
for disse avsnittene.  
 
Fritidsaktiviteter 
Det innføres heller ikke begrensinger i fritidsaktiviteter, utover de nasjonale reglene og 
anbefalingene. Erfaringsmessig medfører ikke slike fritidsaktiviteter mange flere nærkontakter, og 
synes ikke som et forholdsmessig tiltak i dagens smittesituasjon. Hverken på skolen eller ved 
organiserte fritidsaktiviteter har smittespredningen vært stor i Horten. 
 
Omfang 
Vedtaket omfatter offentlige og private grunnskoler i Horten kommune. Likevel med tilpassingen om 
at Horten Montesorriskole kan organisere skolehverdagen i én kohorter, da elevtallet er lite.  
 
Varighet 
Den type innstramming som innføres nå er først og fremst nødvendig, når smittespredningen er så 
høy at skoleelever ofte havner i karantene. Tiltakene er inngripende i skolehverdagen og i elevenes 
sosiale miljø, og skal ikke stå lengre enn nødvendig. Samtidig må tiltakene vare over noe tid, før man 
oppnår den effekten man ønsker. Vedtakets varighet er derfor satt til å gjelde fra og med mandag 15. 
og til og med fredag 26. mars 2021.  
 
Dere har rett til å klage på vedtaket 
Dere kan klage på vedtaket innen tre uker fra dere mottok dette brevet. Klagen må dere sende oss på 
e-post eller som brev. Mer informasjon om retten til å klage og adressene, finner dere i vedlegget 
«Orientering om retten til å klage på et forvaltningsvedtak». 
 
Har dere spørsmål? 
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Ta kontakt med saksbehandler på telefon 922 37 799 eller e-post silje.hansen@horten.kommune.no, 
dersom dere har spørsmål. 
 
 
Med hilsen 
 
Niels Kirkhus 
kommuneoverlege 

 Silje Hansen 
 rådgiver miljørettet helsevern 
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