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Direktør oppvekst Erik Bråthen 
Direktør Teknisk Hasse Ekman 
Rådgiver Lene Skytte Gunstrøm 
Kommunikasjonsansvarlig Pål Nilsen 
Helsesjef Øivind Werner Johansen  
Virksomhetsleder HR Julie Bäckstrøm 
Ass. Direktør oppvekst Elisabeth G. Langvik 
 
 
Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 
o Stor bekymring med økning i smitte i uke 7 og 8 
o Økende antall innleggelser i Sør -Øst 
o Nedgang i antall dødsfall 
o R-tallet er på 1,3 
o Utbredt påvisning av mutert virus 
o Mange utbrudd med krevende smittesporing i hele landet 
o Varslet innskjerpinger nasjonalt 

• Vaksine 
o 5000 i Sarpsborg har fått dose 1 og 2000 har fått dose 2 

• Smittesituasjon 
o 10 positive siste døgn 
o 67 i siste uke 
o Berørte instanser er:  

▪ Greåker VGS, 2 klasser 
▪ SFO ved Grålum b.skole 

o Høy testaktivitet, testet 405 siste døgn 
o Har oversikt, men spent på utvikling 
o Foreløpig 0 positive hittil i dag 

• Helseinstitusjoner v/Alice  
o Minikonserter i helseinstitusjoner som er den kulturelle spaserstokken må defineres 

som arrangement. Helse og samfunn har dialog på om eller hvordan dette kan 
gjennomføres på en smittevernfaglig riktig måte. 

 
Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst 

o Skolebesøk av nye 1. klassinger er flyttet til uken etter påske. Helse anbefaler ikke 

dette med de utfordringer vi har pr. nå. 



o Det har vært gjennomført møte mellom KS og kunnskapsdep. om smitteveiledninger 

i skole og barnehage. Disse må oppdateres for det muterte viruset. 

o Skoler og nivåer: 

▪ Det er et forslag fra oppvekst om å vurdere å innføre noen røde tiltak på gult 

nivå i de enkelte skoler som opplever utbrudd. Det gjelder bl.a mindre 

kohorter og mindre elever på tvers. 

o Barnehager fortsetter på gult nivå. 

o Både barnehager og skoler må være forberedt på raske avgjørelser om endringer i 

nivå på enkelte skoler/barnehager om nødvendig. 

o Tiltakene vurderes først på mandag 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

 

• Samfunn  

o Har forslag om at Sarpsborg Scene fortsatt skal holde stengt ut mars (holdes stengt 

t.o.m 31. mars 2021). Kriseledelsen støtter forslaget og tiltaket iverksettes. 

 

• Organisasjon v/Reidar  

o Det har vært gjennomført møte med HTV og HVO 

o Henvendelse fra HTV om betalt spisepause. Saken følges opp av helse og HR 

o Unio fremmet en sak om ønske av opprettholdelse av gult nivå i skoler og 

barnehager. Tilbakemeldinger fra helse er at det er TISK-strategien som må 

bestemme nivåene. 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Pål  

o Maren går inn som vikar for Pål til uken 

 

• Kriseledelse til uken er mandag og fredag og etter behov. 

 

 

 


