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Svar om leirskole og svømmeopplæring  

Vi viser til henvendelse om leirskole og svømmeopplæring, og til møtet mellom Norsk 

leirskoleforening og statssekretær Anja Johansen 12. januar 2021. Da møtet ble 

gjennomført, var det innført rødt tiltaksnivå for landets ungdomsskoler, og gult tiltaksnivå for 

barnetrinn, om ikke lokal smittevernmyndighet hadde fastsatt høyere tiltaksnivå også for 

dette trinnet. Per i dag er nasjonalt tiltaksnivå satt til gult nivå, mens smittevernmyndighetene 

i kommunene vurderer om det er nødvendig å gå til rødt nivå lokalt. I tillegg finnes det, på 

grunn av større smitteutbrudd i noen områder, regionale tiltak som er besluttet nasjonalt. 

 

Når det gjelder spørsmålet deres om å innstille leirskoleopphold og svømmeopplæring med 

begrunnelse i nasjonale koronatiltak, er det slik at det må vurderes konkret om 

leirskoleopphold kan gjennomføres innenfor de smitteverntiltakene som gjelder. På rødt nivå 

er det strengere tiltak for å redusere kontakt enn på gult nivå, men på begge tiltaksnivåer må 

det vurderes konkret hvordan opplæringen kan organiseres for å kunne gjennomføre 

smitteverntiltakene. Det er ellers opp til skoleeier å bestemme tidspunkt for leirskoleopphold. 

Skoleeier kan dermed også avlyse planlagte opphold av andre grunner enn smittevern, men 

da må kravet til leirskole oppfylles på et senere tidspunkt. 

 

Smittevernveilederne inneholder anbefalinger om konkrete smitteverntiltak i forbindelse med 

svømming. Det må vurderes konkret om det må gjøres noen endringer i hvordan 

svømmeopplæringen legges opp for å kunne gjennomføre nødvendige smitteverntiltak. På 

rødt nivå er det også tiltak som gjelder dusjing. Men ingen av tiltakene tilsier at all 

svømmeopplæring må avlyses. Skoleeier er ansvarlig for at elevene får den opplæringen de 

skal ha. 

 

Norsk Leirskoleforening 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

Trond Setlo 

Vår ref 

21/54-2 

Dato 

4.februar 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

Når det gjelder spørsmålet deres om elever på barnetrinnet rammes på en måte som ikke 

var tiltenkt når det ble videreført gult tiltaksnivå, er det slik at det må vurderes konkret om 

leirskoleopphold må avlyses for å oppnå smittevernfaglig forsvarlig drift. Det er unntak fra 

kravet om leirskole i de midlertidige reglene overfor elever på 10. trinn, hvis planlagte 

leirskoleopphold må avlyses på grunn av utbruddet av covid-19. Dersom planlagte 

leirskoleopphold for de lavere trinnene avlyses, må leirskoleoppholdet gjennomføres senere i 

grunnskoleløpet. Dette gjelder også dersom leirskoleoppholdet avlyses på grunn av 

smittesituasjonen. 

 

Det er som nevnt skoleeier som bestemmer når leirskoleopphold skal gjennomføres. Det er 

dermed også skoleeiers beslutning eventuelt å avlyse planlagte leirskoleopphold. Men det er 

bare dersom avlysningen er nødvendig pga. smittevern, og avlysningen gjelder 10. trinn, at 

det vil være et unntak fra kravet om leirskole etter opplæringsloven. Når regjeringen har 

besluttet rødt tiltaksnivå for ungdomsskoler, så er det smitteverntiltakene på rødt nivå som 

anses nødvendig for å oppnå smittevernfaglig forsvarlig drift. Men som nevnt betyr ikke rødt 

nivå nødvendigvis at planlagte leirskoleopphold må avlyses. Det må vurderes konkret hva 

som skal til for å kunne gjennomføre smitteverntiltakene på rødt nivå. 
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Monja Marie Evdahl (e.f.) 
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