
 
Informasjon til foresatte og elever ved 5., 9., og 10.trinn ved Gudeberg skole. 
 
Det er i kveld påvist koronasmitte hos et søskenpar på 5. og 10.trinn ved Gudeberg  
skole. Elevene var sist på skolen torsdag 27.august.  
 
Da det ikke er mulig å skille ut hvem som har vært i direkte nærkontakt med elevene, er det 
bestemt at hele 5., 9., og 10. trinn, samt 6 elever fra 8.trinn, skal være i karantene (og ha 
hjemme-undervisning) mandag 7.september.   
6 elever fra 8.trinn, samt 9.trinn settes i karantene grunnet felles valgfag onsdag 26.august.  
Foresatte kontaktes direkte pr.telefon.  
 
Det er på grunn av symptomer og påvist koronasmitte hos barnets nærkontakter i hjemmet, 
at elevene er påvist smittet. Barnet er altså smittet hjemme og ikke på skolen.  
 
Kommuneoverlege og smittesporingsteamet i kommunen jobber nå fortløpende med å 
kontakte alle som er definert som nærkontakter. Dette tar tid, derfor rekker vi ikke å kontakte 
alle nærkontakter fredag kveld. Noen nærkontakter vil kunne få telefon lørdag. 
 
Dette er det viktigste dere må vite frem til dere mottar telefonoppringning:  
 

1. Alle barn på 5. trinn, 9.trinn, 10.trinn, samt 6 elever på 8.trinn ved Gudeberg 
skole, skal holde seg hjemme i karantene og ikke møte på skolen mandag 7/9! 
 

2. Å være i karantene betyr at man skal holde avstand til andre utenfor familien og ikke 
møte på skole/jobb, fritidsaktiviteter og lignende.  

 
3. Dere vil bli kontaktet av skolen/kontaktlærere for hjemme-undervisnings-opplegg 

mandag. 
 

4. Andre i familien kan være på skole/jobb som normalt, men skal være ekstra 
påpasselige med å holde avstand til andre og følge med på om de utvikler tegn til 
sykdom.  
 

5. Dersom noen i familien får symptomer på sykdom skal de med en gang holde seg 
hjemme og kontakte koronasenteret for testing.  
 

6. Voksne som må være hjemme for å passe på barnet som er i karantene, må bruke 
sykt-barn-dager. 

 
Dersom det oppstår spørsmål utover uka, eller om noen trenger test på grunn av 
symptomer eller annet, er det opprettet en egen telefonlinje på koronasenteret for dere 
som er tilknyttet Gudeberg: telefonnummer 47799420 (betjent 08:15-15:30). Utenom 
åpningstiden kan legevakten kontaktes dersom det er strengt nødvendig: 116 117. 
 
Vennlig hilsen 

Kirsten Semb 

 
Rektor 
Skoleetat 
Fredrikstad kommune 
Mob: +4795075208 
Tel: +4769384303 
E-post: kisj@fredrikstad.kommune.no 
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