
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Én ukes forbud  
mot arrangementer  

 

Lyngdal kommunestyre vedtok mandag kveld en lokal forskrift som 

innebærer et forbud mot å arrangere eller delta på private 

sammenkomster med flere enn fem personer til stede. Forbudet 

gjelder til og med mandag 23. november. 

 

Dette er vedtaket: 
Med hjemmel i smittevernlovens §4-1 A legges det fra og med 17.11. 2020 til og med 
23.11. 2020 ned forbud mot å 

• arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 5 personer til 
stede. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende 
er fra samme husstand. 

• gjennomføre, arrangere, delta på, samt leie ut til organiserte sammenkomster 
utenfor hjemmet. 

 
Eksempler på hva som menes sammenkomster i vedtaket over kan være organiserte 
øvelser, treninger, kamper/turneringer, møter i regi av lag/foreninger/menigheter osv. 
 
Unntak fra forskriften: 

• Begravelser med inntil 50 deltakere er unntatt dette forbudet. 

• Treninger som er å anse som behandling i regi av f.eks. fysioterapi, er unntatt 
dette forbudet. 

 
I tillegg til å innføre den lokale forskriften stenger kommunen på eget initiativ ned 
følgende virksomheter: 

• Lyngdal kino 
• Lyngdal bibliotek, inkludert avdelinger på Byremo og Konsmo 
• Sørlandsbadet, unntatt behandling i regi av fysioterapeuter 
• Fritidsklubb 
• Kulturskolen. Kun digital undervisning.  
• Aktivitet i kommunale idrettshaller, unntatt skolenes bruk 

 
Smittestatus 
Kommuneoverlege Henriette Pettersen opplyser mandag kveld om to nye smittetilfeller. 
Det gjelder to etnisk norske elever ved Kvås skole. Med det er det påvist smitte hos tre 
av skolens elever. 
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Pettersen opplyser videre at de nå er kjent med at til sammen 31 familier har deltatt på 
samlingene i den fremmedspråklige menigheten som er episenter for smitteutbruddet i 
Lyngdal. Disse familiene utgjør til sammen 117 personer. Så langt er 90 av disse testet, 
og det foreligger 38 positive prøver. 
 
Alle som har deltatt på samlingene anses som smittet inntil de er testet og svar 
foreligger, og er derfor satt i isolasjon. 

Situasjonen i skoler og barnehager 
Som tidligere meddelt er et stort antall klasser, elever og lærere, samt flere 

barnehageavdelinger ved Faråna og Nygård barnehager, 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. 

Kvås skole Alle elever og ansatte i karantene Inntil 
videre 

Å skole Alle elever og ansatte i karantene Inntil 
videre 

Årnes skole 1.-2. klasse i karantene Inntil 
videre 

Berge barneskole Én 1. klasse må ha fjernundervisning tirsdag. På grunn 
av bemanningssituasjonen. Er trolig tilbake i normal 
drift fra og med onsdag 

 

Lyngdal 
ungdomsskole 

Elever og ansatte i 8c og 8d i karantene. 
Resten av skolen har fjernundervisning på grunn av 
bemanningssituasjonen 

Inntil 
videre 

Lyngdal kristne 
grunnskole 

1.-2. klasse i karantene. 
Resten av skolen har fjernundervisning på grunn av 
bemanningssituasjonen 

Inntil 
videre 

Faråna barnehage Enkelte grupper og ansatte i karantene Inntil 
videre 

Nygård 
barnehage 

Enkelte grupper og ansatte i karantene  Inntil 
videre 

 

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.  

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. 

Helse og velferd 

Lyngdal helsehus, 
omsorgssenter  
og boliger 

Besøkende anmodes om å bruke munnbind og holde 
minst 2-meters avstand. 
Påbud om munnbind for ansatte med pasientkontakt 
dersom ikke avstand på 2 meter kan overholdes. 

Inntil 
videre 
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Dagsenter for 
eldre 

På helsehuset får hjemmeboende tilbud i 
omsorgsbolig 

t.o.m. 
23.11.20 

 
 

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 

mailto:Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no

