
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
 

 

Dato: 5. februar 2021 

Hvordan kan det bli å komme ut i praksis denne våren? 

For å kunne gi dere et lite innblikk i hvordan praksis kan bli denne våren, har vi vært i kontakt med 

noen av våre mange praksisskoler for å høre hvordan de har organisert skolehverdagen i tråd med 

den nasjonale trafikklysmodellen. Nedenfor finner dere derfor noen eksempler på modeller som 

har vært, og er i bruk, ved ungdomsskoler og videregående skoler i henholdsvis Oslo og Viken.  

Nasjonal smittevernveileder for ungdomsskoler og videregående opplæring 

Utdanningsdirektoratet har laget en nasjonal veileder som gir råd og føringer til ungdomsskoler og 

videregående skoler når det gjelder drift under koronavirusutbruddet. Denne beskriver skolenes 

samfunns rolle, skolens rolle ved smittevern og utbrudd, samt skolens ansvar for å følge opp 

sårbare barn og unge. Veilederen gjør også rede for trafikklysmodellen og hva dette innebærer av 

smitteverntiltak på grønt, gult og rødt nivå.  

Kunnskapsdepartementet har fastslått at lærerstudenter skal forstås som ansatte i 

smittevernveilederen. Det innebærer at du før praksis må sette deg grundig inn i denne veilederen. 

I dialog med praksisskolen vil du lære mer om hva det konkret innebærer ved den skolen der du 

skal gjennomføre praksis.  

Hvordan har det vært i skolen i det siste halvåret? 

Osloskolen har på videregående nivå hatt en blanding av hjemmeskole og fysisk undervisning hele 

dette skoleåret, bortsett fra uken som gikk, som var heldigital for alle. I ungdomsskolen har elevene 

vært noe mer til stede på skolen, men også der har nivået vært rødt fra november til nå. På 

kommunalt- og fylkeskommunalt nivå ved skolene i Viken, har det vært større variasjon. Noen 

skoler startet i høst med gult nivå, så ble det «innskjerpet gult» i desember og nå har mange 

opplevd å være stengt. Det innebærer at dere som studenter vil komme ut i praksis i skoler som har 

vært, og til dels er, i en krevende situasjon.  

Siden Covid-19 situasjonen utvikler seg fra uke til uke, innebærer det også at skolene har begrenset 

med forutsigbarhet i forhold til å kunne planlegge. Det innebærer at planer og løsninger kan endre 

seg underveis. Alle skolene ønsker naturligvis det beste for sine elever, og har i løpet av det året 

som snart har gått forsøkt ulike løsninger og tilpasninger. I lys av det vi i dag vet om hvordan 

Covid-19 påvirket elevers læring våren 2020, så ønsker skolene at elevene skal få være fysisk 

tilstede på skolen. Det store spørsmålet er hvordan de best skal klare å legge til rette for dette gitt 

skolens rammebetingelser og smittesituasjonen til ethvert tidspunkt.  

Det er mye logistikk for alle, både skolens ledelse, som har et overordnet ansvar, men også lærere 

som etter beste evne skal legge til rette for læring, og elevene, som skal være aktive deltakere i en 

skolehverdag som varierer. Læringsplattformene er derfor blitt spesielt viktige, både for lærings- og 

vurderingsarbeidet i fagene, men også for å gi elevene struktur og rammer rundt skolehverdagen. 

som veksler og varierer. I grunnskolen i Oslo anvender mange Office 365 med Teams, og gjerne 
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OneNote, mens flere lærere i videregående fortsatt anvender itslearning (ITS), gjerne i 

kombinasjon med Teams. Videregående skoler i Viken fylkeskommune anvender Office 365 med 

Teams, mens det på kommunalt nivå i grunnskolen er større variasjon i teknologibruken. I tillegg 

til læringsplattformene anvender de selvfølgelig en rekke andre digitale læringsressurser.  

Hva innebærer det å være på gult nivå i skolen? 

Den nasjonale smittevernveilederen fastslår hva som gjelder for gult nivå. Hvordan skolene 

gjennomfører skolehverdagen i tråd med denne er avhengig av skolens rammeforutsetninger. På 

gult nivå kan en ha en hel klasse sammen, da en klasse defineres som en kohort. Elevene trenger 

ikke ha en meter mellom seg inne i klasserommet, men de skal holde 1-metern ute i fellesarealer. 

Skoler har ofte kapasitet til å ha alle elevene fysisk på skolen på gult nivå, men må gjøre ulike 

tilrettelegginger for å ivareta krav til smittevern. Ved mange skoler går undervisningen som 

tilnærmet normalt med noen tilpasninger, som f.eks. at elevene må spise i klasserommet og ikke 

får lov å oppholde seg i grupper rundt i skolebygget. Noen skoler sørger for at elevene får pauser til 

ulike tider for å hjelpe til med dette. Andre eksempler på tilpasninger er f.eks. at elever skal bruke 

ulike trappeløp for å komme inn og ut, eller at timeplanen er justert ved et trinn som f.eks. ikke har 

en kort pause i siste økt, men heller slutter 5 minutter før de andre trinnene for å minske trykket i 

gangene. 

Som ellers i samfunnet, er det høyt fokus på å følge smittevernråd, og skolene jobber også med 

dette i forhold til bevisstgjøring og informasjon til elever og foreldre. Rent praktisk innebærer det 

selvfølgelig også antibac/håndsprit ved inn- og utganger, i alle klasserom og i fellesarealer, hyppig 

renhold, og at pulter og kateter vaskes før bruk. Det er gjennomgående stort fokus på smittevern, 

f.eks. ved at elevene oppfordres til å hente alle dagens bøker i skapene sine om morgenen.  

Hva innebærer det å være på rødt nivå i skolen? 

Den nasjonale smittevern veilederen fastslår hva som gjelder for rødt nivå, og det er opp til skolen 

å finne de beste løsningene ut fra de rammebetingelsene de har. Det innebærer at skolene 

organiserer seg svært forskjellig og at det er vil være variasjoner innad i en kommune. Skolene har 

et særskilt ansvar for å følge opp sårbare barn og unge, og har plikt til å finne løsninger som sikrer 

at elever som ikke kan møte på skolen får et forsvarlig opplæringstilbud hjemme. 

Flere skoler, blant annet på ungdomstrinnet, har kommet fram til en modell der klassene er 

organisert slik at elevene er på skolen annenhver dag. I løpet av en 2-ukers periode veksler de med 

motsatte ukedager slik at elevene får vært fysisk på skolen i løpet av alle ukedager i denne 

perioden. De dagene elevene jobber hjemmefra, følges de opp digitalt på ulike måter, f.eks. har 

noen skoler lagt til rette for et 2-lærersystem der lærere samarbeider om oppfølging. Det legges 

også til rette for felles læringsaktiviteter for de som jobber hjemmefra og de som er på skolen, f.eks. 

gjennom gruppearbeid. Også videregående skoler har modeller der hver klasse er fysisk på skolen 

annenhver dag med ulike tilpasninger fra uke til uke. I slike modeller er det lagt til rette for at en 

skoleklasse (f.eks. ca. 30 elever) disponerer ekstra rom, og at læreren går mellom rommene når de 

gjennomfører en undervisningsøkt.  
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Andre skoler har valgt en modell der alle klasser er delt i to kohorter og veksler annenhver uke på å 

møte på skolen og å følge undervisningen digitalt. Hvordan dette løses i praksis kan også variere 

fra fag til fag, også innad ved en skole. Noen lærere jobber hybrid-synkront med alle elevene 

samtidig, og lager dermed undervisningsopplegg som skal fungere for alle elevene, både de som 

deltar digitalt hjemmefra og de som er fysisk tilstede. Andre lærere velger hybrid-asynkrone 

modeller og har egne opplegg for de elevene som er på skolen og de som jobber hjemmefra. For å 

skape en tilnærmet lik situasjon som i klasserommet, er det mange lærere som bruker digitale 

grupperom i Teams for at elever som arbeider hjemmefra skal kunne samarbeide med de som er 

fysisk på skolen.  

Skoler har også kommet fram til modeller som tar utgangspunkt i en rulleringsplan der ulike 

elevtrinn veksler mellom å være tilstede fysisk på skolen eller hjemme. F.eks. kan en skole har to 

trinn på skolen og ett trinn hjemme, mens en annen skole på grunn av skolens arealer og krav om 

avstand kun kan ha et trinn på skolen samtidig. I en slik modell vil klasser som ikke er på skolen ha 

digital hjemmeskole. Det innebærer at en lærer i løpet av en skolehverdag kan veksle mellom å ha 

undervisning fysisk på skolen og digitalt med klasser via skolens læringsplattformer. Noen skoler 

har laget alternativ timeplaner med fagdager for å finne de beste løsningene. På samme måte som 

at andre har hjemmekontor, så er det også flere lærere som har det når de ikke har fysisk 

undervisning på skolen.  

Å være på rødt nivå innebærer også at skolene er svært bevisste på smittevern og har lagt til rette 

for de nødvendige tiltak for å ivareta råd og føringer i smittevernveilederen. Skoler har derfor gjort 

ulike tilpasninger i skolehverdagen og i sine lokaler tilsvarende det som er beskrevet under gult 

nivå. Siden kravene til smittevern er noe høyere på rødt nivå, krever det mer av skolen i 

gjennomføringen av fysisk undervisning på skolen. Skolene har også i stor grad begrenset elevenes 

bruk av skolens lokaler, f.eks. kan det innebære at elever ikke kan bruke skolens fellesarealer, 

verken underveis i løpet av en skoledag eller etter skoletid. Flere skoler anvender derfor ekstra 

ressurser for å øke voksentettheten ved skolen, blant annet for å kunne ha tilsyn med elevgrupper. I 

lys av smittevernhensyn har også noen endret på timeplanen ved å justere på ulike måter for å 

unngå rushtid i kollektivtrafikken. 

Som dere vet, vil praksis dette semesteret på grunn av Covid-19 kunne ta mange ulike former, og 

som du har sett gjennom eksemplene ovenfor, vil dette i stor grad være avhengig av 

smittesituasjonen ved den enkelte kommune, bydel og skole. Som lærerstudent denne våren må du 

derfor også være forberedt på at situasjonen ved skolen vil kunne endres underveis i 

praksisperioden.  

 

Lykke til i praksis! 

 


