
      

 
 

 

 

TØNSBERG KOMMUNE 
 Beredskapskontoret 

Tønsberg 18.01.22 

Testing i barnehager og skoler i Tønsberg  

Med den økte smitten blir det mange som må teste seg fordi de er nærkontakter. For å gjøre dette enklere for 

hver enkelt, samt å avhjelpe smittesporing og teststasjonen, må vi gjøre noen endringer.  

1. Fra i dag, 18.01.22, vil alle nærkontakter i skoleklasser og barnehageavdelinger bli vurdert til å være 

øvrige nærkontakter. Det er kun de som eventuelt bor i samme bolig, har kjæresteforhold, har 

overnattet i samme bolig/hytte eller tilsvarende som vurderes til å være husstandsmedlem eller 

tilsvarende nære. Denne vurderingen gjøres sammen med den smittede og eventuelt foresatte. 

2. Massetesting. Denne uken og neste vil vi starte massetesting for elever og undervisningspersonell på 

alle skoler i kommunen, samt testing av ansatte i barnehager. Testingen er et frivillig tilbud til alle. For 

de som deltar, vil denne testingen erstatte anbefalingen om test dag 3 og 5 for øvrige nærkontakter.  

3. Smittesporing. Skoler og barnehager bes om å sende ut melding til alle øvrige nærkontakter til en 

smittet. Dette kan gjøres så fort de har fått beskjed om smitten fra den som er smittet, eventuelt fra 

smittesporing. Det blir laget en mal for meldingen som sendes ut til alle skoler og barnehager. Det er 

et stort antall nye indeks hver dag, som også fører til mange telefoner til smittesporing. Vi ber om at 

helsenorge.no så langt som mulig brukes til veiledning.  

Videregående skoler:  

Det er sendt ut en pakke med 5 tester pr elev og undervisningspersonalet til alle videregående skoler i 

kommunen. Vi ber om at skolene deler dette ut, og at det gjennomføres testing av alle som ønsker å delta 

mandager og torsdager, alternativt tirsdager og fredager.  

Ungdomsskoler og barneskoler fra 5. klasse og oppover: 

Det vil denne uken bli sendt ut en pakke med 5 tester pr elev og undervisningspersonalet til alle skoler. Vi ber 

om at dette deles ut, og at testing gjennomføres hver mandag og torsdag, alternativt tirsdag og fredag.  

Barneskoler fra 4. klasse og nedover:  

Tilsvarende som for de fra 5. klasse og oppover, sendes det ut samme mengde tester. Her er nasjonale 

anbefalinger litt annerledes. Her kan enten eleven eller foresatte testes. Vi anbefaler at det er eleven som 

testes, så langt det er mulig. Testing gjennomføres mandager og torsdager, alternativt tirsdager og fredager.  

Barnehager: 

Barn i barnehager er kun anbefalt å ta en test dersom barnet har symptomer. Det vil bli sendt ut pakker med 5 

tester pr barn også til barnehagene. Foreldre kan ha testen hjemme, og eventuelt teste dersom barnet får 

symptomer på SARS-CoV-2. I tillegg tilbyr vi fremover at alle ansatte kan teste seg to ganger pr uke. Vi ber om 

at dette gjennomføres på mandager og torsdager, alternativt tirsdager og fredager. Tester vil bli tilbudt i 

slutten av denne uken eller i starten av kommende uke.   

Vi ber om at flest mulig tar imot tilbudet, og at alle positive tester meldes inn via kommunes nettside. Ved 

positiv test skal det også bestilles en bekreftende test på teststasjonen.  
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