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Til foresatte og elever ved Nøtterøy VGS 

Denne uken har hele 10 elever testet positivt på COVID-19 ved NVS. Det er særlig 2STD som er 

hardt rammet med hele åtte tilfeller. I tillegg er en elev i 2STA og en elev i 2STE smittet. 

Skolen har gjennom hele pandemien hatt et godt samarbeid med kommuneoverlegen i Færder, 

og har kontinuerlig fulgt både nasjonale og lokale anbefalinger og retningslinjer. Skolen er 

fortsatt på grønt tiltaksnivå, og foreløpig er det ikke planer om å endre nivået til gult. 

Skolen følger råd og regler i Færder kommune og ved smitte anbefales det at elevene tester seg 

ved symptomer på COVID-19. 

 

Anbefalinger fra kommunen 

Nærkontakter har ikke lenger noen lovpålagte plikter til test eller karantene.  

Det anbefales følgende: 

• Elever som ikke er vaksinert bør ta en test snarest mulig.  

• Ha lav terskel for å teste deg på nytt dersom du får symptomer. 

• Elever som har tatt 1.dose og/eller 2.dose av koronavaksine trenger ikke å teste seg,  

men anbefales å gjøre det ved symptomer. 

• Alle bes følge med på egen helsetilstand i 10 dager  

• Elevene kan møte som vanlig på skolen.  

Skolen har delt ut selvtestingssett til alle vg2 elevene på ST, og et stort flertall har testet seg. Det 

er avdekket nye smittetilfeller på denne måten. Elever i vg1 og vg3 som ønsker det har også fått 

testsett. Jeg er i kontakt med kommuneoverlegen om veien videre, men trolig blir det delt ut 

testsett i uke 44 også. Det er mulig å bestille testing på teststasjonen i Tønsberg. 

 

Fraværsreglement 

Forrige regjering bestemte at det såkalte koronafraværet skulle opphøre fra 11. oktober og at skolene 

skulle tilbake til det vanlige regelverket. Elever som er syke pga COVID-19 trenger ikke gå til fastlegen, 

men heller oversende dokumentasjon fra helsenorge.no til kontaktlærer. Elevene oppfordres til å 

kontakte faglærere for hjemmearbeid og oppfølging så lenge helsetilstanden gjør det mulig å gjøre 

skolearbeid. 

Ta gjerne kontakt med skolen for ytterligere informasjon. 

Mvh 

Arild Nordahl Johnsen 

Rektor  

https://faerder.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/informasjon-om-korona-og-kommunens-tiltak/rad-og-regler-i-farder-kommune/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/testing-og-symptomer/#symptomer-p%C3%A5-koronavirus
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/kd/pressemeldinger/2021/tilbake-til-normalen-i-skoler-og-barnehager/id2872554/

