
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Ingen skoler eller 
barnehager stenges  

 

Ingen skoler eller barnehager i Lyngdal vil bli stengt med hjemmel i 

smittevernloven på grunn av det pågående smitteutbruddet i 

kommunen. Det konkluderte kriseledelsen med på møtet i formiddag, 

mandag 16. november. 

Et stort antall klasser, elever og lærere, samt flere barnehageavdelinger ved Faråna og 

Nygård barnehager er nå direkte eller indirekte rammet fordi såpass mange personer er 

satt i karantene i påvente av testresultater. Noen skoler har måtte stenge helt og sende 

alle elever på hjemmeundervisning. 

I utgangspunktet ønsker Lyngdal kommune at så mange som mulig fortsatt skal få 

barnehage- og skoletilbud, og at de mange som nå venter på et testresultat skal raskest 

mulig tilbake. Ingen skole- eller barnehagetilbud vil bli stengt med hjemmel i 

smittevernloven. 

Massiv testing 

Som tidligere meddelt ble det ved luftveisklinikken i Lyngdal i løpet av søndagen testet 

hele 680 personer, i all hovedsak skoleelever og barnehagebarn. Disse må holde seg 

hjemme inntil svar på test foreligger. Når testresultatet er klart vil kommuneoverlegen 

foreta en vurdering av hvor raskt den enkelte kan vende tilbake til sin skole eller 
barnehage, eller grad av videre oppfølging. 

• Kriseledelsen i Lyngdal kommune uttrykker også en klar forventing om at 

foreldre og foresatte med samfunnskritiske funksjoner prioriterer å gå på jobb. 

• Kommuneoverlege Henriette Pettersen informerer om at ingen nye tester vil bli 

avtalt gjennomført mandag. Folk må heller ikke møte opp ved luftveisklinikken 

uten avtale. 

«Vi har også veldig stor pågang på korona-telefonen, og ber derfor publikum om å tenke 
kritisk gjennom hvorfor de ringer», sier kommuneoverlegen. 

Forskrift utarbeides 

Det jobbes nå med å utarbeide teksten til en lokal forskrift som hjemler videre forbud 

mot arrangementer og forsamlinger, i inntil en uke. Denne vil bli vedtatt av 
kommunestyret i løpet av kvelden. 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

Kontaktperson 
For ytterligere spørsmål kan ordfører Jan Kristensen kontaktes på telefon 955 59 950, 
eller epost Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Aa. Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal mandag 16. november 2020 
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