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Smitteverntiltak for Horten natursenter 

Gjelder for skoler på grønt nivå  

• Klasser som har hatt smitte, og som er under testing, kan ikke komme på natursenteret så lenge 

testperioden varer. 

• Ingen syke skal møte på Natursenteret  

• God hånd – og hostehygiene er viktig  

• Voksne unngår fysisk kontakt  

• De ansatte ved Natursenteret holder avstand til elever og besøkende lærere  

• Besøkende fra ulike skoler holdes adskilt  

Klassens lærer har ansvar for å: 

• Sørge for at ingen syke møter på natursenteret  

• Sørge for å ha med håndsprit til seg selv og sine elever  

• Forberede elevene på at man holder avstand fra de ansatte på Natursenteret  

• Sørge for at elevene holder avstand til besøkende fra andre skoler   

 

Gjelder for skoler på gult nivå 

• Det kan være maksimalt 3 kohorter på besøk på senteret av gangen 

• Ansatte ved natursenteret skal holde minimum en meter avstand til elever og besøkende lærere 

• Ingen elever eller lærere skal benytte inneområdet på senteret. Assistenter kan tilbys eget 

pausebord etter avtale 

• Det blir låst opp ett toalett pr kohort 

• Feltkurs som inkluderer overnatting utgår 

• Ansatte på natursenteret desinfiserer brukt utstyr etter besøk, eller legger det i karantene i minst 

24 timer 

Klassens lærer har ansvar for å:  

• Sørge for at ingen syke møter på natursenteret 

• Sørge for å ha med håndsprit til klassen 

• Sørge for at alle oppholder seg ute  

• Sørge for at elever/lærer holder 1 meters avstand til ansatte på senteret 

• Sørge for at hånd- og hostehygiene overholdes 

• Sørge for at kohorter ikke blandes og at de holder seg til anvist område 

 

Gjelder for skoler på rødt nivå 

• Det kan være maksimalt 2 kohorter fra grunnskolen, og 1 kohort fra VGO på besøk på senteret av 

gangen 
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• Klasser/kohorter kan selv gjennomføre utvalgte feltkurs som natursenteret tilbyr med disse 

forutsetningene: 

o Kohortens lærer gjennomfører undervisningen med klassen i felt uten hjelp fra ansatte 

ved natursenteret 

o Kohortens lærer mottar informasjon om feltkurset og gjennomføringen i forkant pr e-post 

eller vedlagt veiledning sammen med utstyret 

o Nødvendig utstyr settes fram av ansatte ved natursenteret 

o Kohortens lærer sørger for at sine elever overholder smittevernsreglene 

o Ingen andre enn ansatte ved natursenteret kan gå inn i hovedbygningen.  

o Ansatte på natursenteret desinfiserer brukt utstyr etter besøk, eller legger det i karantene 

i minst 24 timer. 

o Det låses opp ett toalett pr kohort 

o Hver kohort må holde seg på sitt anviste område 
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