
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Smitten øker – skoler og 
barnehager rammes  
 

Smitteutbruddet i Lyngdal gjør at flere skoler nå må basere seg på 

hjemmeundervisning. Søndag ble kommunen kjent med ytterligere 11 

nye smittetilfeller. Åtte av disse hos barn. 

Smitten får både direkte og indirekte konsekvenser for driften av skoler og barnehager. I 

tillegg påvirkes mange arbeidsplasser, både kommunale og private, når ansatte må være 

hjemme med barn i karantene eller isolasjon. 

Elever og ansatte i karantene 

Skoleledelsen i Lyngdal legger opp til at så mange barn som mulig skal få komme på 

skolen. Men det er allerede nå klart at flere klasser og lærere tas ut i karantene. Dette 

påvirker i første rekke, Årnes skole, Å barneskole, Kvås skole, Lyngdal ungdomsskole og 

Lyngdal kristne grunnskole, som har elever i kategorien nærkontakt til smittet eller 

sannsynlig smittet. Det siste fordi alle tilknyttet det fremmedspråklige miljøet hvor dette 

smitteutbruddet oppsto nå behandles som om de er smittet. 

Også et stort antall ansatte ved skolene er satt i karantene. Noe som får konsekvenser 

for driften. Dette er hovedårsaken til at også Lyngdal ungdomsskole og Lyngdal kristne 
grunnskole legger opp til hjemmeundervisning. Dette gjelder delvis også for Årnes skole.  

Den interkommunale ungdomsskolen på Byremo legger også opp til 

hjemmeundervisning mandag. Dette er en skole med elever fra Hægebostad kommune, 

hvor det er påvist smitte. Her er det også usikkerhet knyttet til skoleskyssen. I første 

omgang blir det hjemmeundervisning kun mandag, i påvente av en avklaring. 

Driften ved Berge barneskole er ikke direkte påvirket. 

Byremo og Konsmo barnehager, Byremo barneskule og Konsmo skole, er så langt ikke 

påvirket. 

Faråna og Nygård barnehage rammet 

Når det gjelder driften av barnehagene er det Faråna og Nygård barnehage som er 

direkte påvirket. Her er til sammen 120 barn og 40 ansatte testet. Virksomhetsleder for 

barnehagene, Bente Ingebretsen, opplyser at avdelingene som er berørt i Faråna og 

Nygård holder stengt mandag 16. november. Hva som skjer videre avklares når 

prøvesvar foreligger.  
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De resterende avdelingene i disse to barnehagene samt de andre barnehagene 

kommunen har vanlig drift. 

Uoversiktlig 

Så langt er rundt 300 barnehagebarn og skolebarn testet. Fram til flere svar foreligger 
karakteriserer kommuneoverlege Henriette Pettersen situasjonen som uoversiktlig. 

Formannskapet orientert 

Formannskapet ble søndag kveld orientert om smittesituasjonen i et ekstraordinært 

møte på Teams. Det ble ikke fattet noe vedtak søndag kveld, men det skal utarbeides en 

hastesak som skal legges fram for kommunestyret mandag 16. november der det 

anbefales å forlenge forbudet mot arrangementer og samlinger i kultur, idrett og 

menigheter med en uke. Altså gjeldende til og med mandag 23. november. Detaljene blir 
det da opp til kommunestyret å vedta. 

Bruk munnbind 

Foreløpig er det ikke iverksatt strengere tiltak når det gjelder besøk til institusjoner og 

omsorgsboliger, utover den gjeldende anmodningen til besøkende om å bruke 
munnbind. 

For øvrig anmodes innbyggerne om å holde seg mest mulig hjemme, ikke ringe 

legevakten unødig, og om å ta telefonen hvis det ringer fra et ukjent nummer. Det kan 
være kommunens smittesporingsteam som ringer. 

Husk å ta vare på hverandre! 

 

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 søndag 15. november 2020 
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