
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Fra rødt til gult på Berge b 
 

Kriseledelsen besluttet i møte mandag ettermiddag at Berge 

barneskole kan gå tilbake til gult nivå. Skolen har vært på rødt siden 

mandag 26. april. 

Smittetallet i Lyngdal er synkende, og alle de siste påviste smittetilfellene er 

husstandsmedlemmer tilknyttet utbruddet på Berge barneskole, og da personer som 

allerede var i karantene. 

• Siden fredag 30. april er det registrert fire nye smittede, og det totale antall aktivt 

smittede og isolerte personer per mandag 3. mai er 32. Det siste smittetilfellet ble 

innrapportert samme dag. Ved inngangen til 1. mai-helgen var antall isolerte 

personer 43. 

• Antall nærkontakter i karantene er nå ca. 65. I dette tallet er også en del 

nærkontakter til smittede i nabokommunen Lindesnes. 

 

Virksomhetsleder for skolene i Lyngdal, Ingrid Alden, kunne mandag orientere 

kriseledelsen om at de fleste skolene nå er gått tilbake til ordinær undervisning. Det er 

fortsatt noe bruk av hjemmeskole, men situasjonen er i ferd med å normalisere seg. På 

den bakgrunn besluttet kriseledelsen at Berge barneskole kan sette i gang prosess for å 

gå tilbake til gult nivå. 

For øvrig presiserte Alden at alle foresatte med samfunnskritiske funksjoner, og barn 

med særskilte behov, i hele denne perioden har hatt fysisk skoletilbud. 

Også Lyngdal Kristne Grunnskole (LKG) har nå ordinær undervisning for alle trinn. 

Som tidligere meddelt planlegges det i uke 19 ny gruppevaksinering i Fibohallen. 

Vaksinekoordinator Ronny Bjørnevåg opplyser om dette skal gjennomføres onsdag 12. 
mai. Da skal det settes godt over 300 doser. 

 

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 5. mai kl. 14.30. 

 

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal 

kommune, må koordinator Ronny Bjørnevåg kontaktes. Han treffes på telefon 945 
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06 062, eller epost Ronny.Bjornevag@lyngdal.kommune.no 

 

Øvrige henvendelser kan rettes til ordfører Jan Kristensen på telefon 955 59 950, eller 

epost Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no 

 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Åsmund Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal mandag 3. mai 2021 
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