
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Uoversiktlig smittesituasjon 
 

Med flere smittetilfeller siste dagene, deriblant et med ukjent 

smittekilde, er igjen situasjonen i Lyngdal uoversiktlig. 

Kriseledelsen var samlet til ekstraordinært møte torsdag 22. april for å drøfte 

situasjonen som er oppstått, etter at Lyngdal har vært uten registrert smitte siden 25. 
mars. 

Av de seks smittetilfellene som ble påvist onsdag kveld, hadde fire samme smittekilde, 

én var knyttet til utbruddet i Kristiansand mens én så langt er uten kjent smittekilde. 

Torsdag formiddag kunne kommuneoverlegen informere kriseledelsen om fem nye 

positive prøver. Det er fire lyngdalselever tilknyttet Eilert Sundt videregående skole i 

Farsund, som er rammet av et utbrudd, og én elev ved Å barneskole. 

Etter møtet i kriseledelsen torsdag ble det også rapportert om et smittetilfelle i Kvås. 

• Det vil si at det per torsdag 22. april er totalt 15 aktivt smittede og isolerte 

personer i Lyngdal. 

• Antall personer i karantene er i bevegelse ettersom smittesporingen skrider 

fram, men kommuneoverlegen anslår at det så langt er snakk om et par hundre 

personer i primærkarantene. I tillegg kommer en god del personer i 

ventekarantene. 

 

Flere skoler rammet 

Et så høyt antall personer i karantene får blant annet konsekvenser for flere av skolene. 

Som nevnt over har en elev ved Å barneskole torsdag testet positivt, og der er hele 7. 

klassetrinn satt i karantene. På grunn av sprengt testkapasitet blir ikke disse elevene 
testet torsdag. 

Ved Berge barneskole har en ansatt testet positivt. Som en konsekvens er 6. til 7. trinn 

satt i karantene. Elevene skal testes torsdag ettermiddag / kveld. 

I tillegg har 4. til 5. trinn ved Berge barneskole, på grunn av bemanningssituasjonen, hatt 

hjemmeundervisning torsdag. Dette fordi flere ansatte er i ventekarantene. 
Sannsynligvis må de ha hjemmeundervisning også fredag. 

Torsdag ble det klart at også 1. klasse ved Berge barneskole rammes, og må ha 

hjemmeundervisning fredag. 

På grunn av bemanningssituasjonen vil Berge barneskole fredag også ha noe redusert 
åpningstid på SFO. 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

Ved Kvås skole har 5. til 7. trinn hjemmeundervisning. Også dette på grunn av ansatte i 

ventekarantene. 

Tilsvarende for en avdeling ved Lyngdal ungdomsskole. 

Både på Å barneskole og Årnes skole er rektorene satt i ventekarantene. 

Skolene i Lyngdal er fortsatt på gult nivå, men virksomhetsleder Ingrid Alden ber nå alle 

foresatte om å følge godt med på informasjon fra skolens ledelse og på hjemmesiden til 

Lyngdal kommune. Både når det gjelder SFO, hjemmeundervisning og andre tiltak som 

kan bli vurdert iverksatt. Situasjonsbildet kan endre seg fort, ikke bare fra dag til dag, 
men fra time til time. 

Ved Lyngdal Kristne Grunnskole er hele 8. klasse og et titall ansatte i karantene. Som en 

konsekvens av det siste har både 9. og 10. klasse hjemmeundervisning. 

 

Karantene på helsehuset 

Fra virksomhet for Hjemmetjenester meldes det om at to beboere i omsorgsboliger ved 

Lyngdal helsehus er satt i karantene etter å ha hatt besøk av en smittet person tirsdag. 

Ifølge virksomhetsleder Anne Sanden Kvinen er foreløpig ni ansatte i ventekarantene. 

– Vi klarer å ivareta den daglige driften som normalt, og opplever at vi har kontroll på 

situasjonen. Men alle ansatte i hjemmesykepleien og institusjon bruker nå munnbind på 

helsehuset, sier Anne Sanden Kvinen. 

 

Hjemmekontor og stengt rådhus 

Foreløpig iverksetter ikke kriseledelsen noen lokale tiltak utover de gjeldende nasjonale 
smittevernreglene. 

Men Lyngdal kommune går tilbake til ordningen med hjemmekontor for ansatte som har 

muligheten til det. I tillegg stenges Innbyggertorgene på Lyngdal rådhus og Konsmo 

kommunehus fra og med fredag 23. april, og ut uke 17. 

Når det gjelder skoleskyss viser kriseledelsen til AKT sine retningslinjer som sier at 
elever i ungdomsskole og videregående skole skal bruke munnbind:  

https://www.akt.no/korona/skoleskyss-og-korona/ 

Kriseledelsen anmoder også innbyggerne om fortsatt å benytte munnbind på offentlig 

sted hvor det kan være vanskelig å holde forsvarlig avstand, og generelt følge 

smittevernreglene, begrense fysisk sosial kontakt og unngå unødvendige samlinger og 
arrangementer. 

 

Kriseledelsen samles til nytt møte kl. 15.30 fredag 23. april. 

https://www.akt.no/korona/skoleskyss-og-korona/
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Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal 

kommune, må koordinator Ronny Bjørnevåg kontaktes. Han treffes på telefon 945 

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 torsdag 22. april 2021 
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