
Kjære Nesodden! 

Tusen takk for innsatsen så langt. Dere har vært gode på å følge de påleggene 

som har kommet fra kommunen og nasjonale myndigheter. Noen problemer og 

situasjoner har vi hatt, men alt i alt må vi kunne si at Nesoddensamfunnet har 

stilt opp for å begrense smitten av Korona - COVID-19. 

Vi vet at det kan være tøffere å få hverdagen til å gå rundt nå for mange. 

Hjemmekontor, kombinert med skole og barnehage er ikke optimalt. Det er 

også særlig krevende for de i samfunnet som faktisk må på jobb for oss andre i 

denne perioden. Det kan gi ekstra stress i familien. Vi håper dere tar vare på 

hverandre og at dere ber om hjelp dersom det trengs. Fra venner, naboer, men 

også kommunen.  

De tiltakene vi nå gjør er med på å flate ut den såkalte smittekurven. Dersom vi 

skal bevare kapasiteten i helsevesenet kan ikke alle bli syke samtidig. Så langt 

har A-hus og andre helseinstitusjoner klart å levere den kapasiteten som har 

vært nødvendig for å behandle dem som har blitt aller sykest. Vi har i tillegg 

klart å skjerme de aller svakeste gruppene, så langt. Det må vi vi fortsette med, 

det er avgjørende for liv og helse. 

Derfor har kriseledelsen i Nesodden kommune i dag klokken 12:15 tatt 

beslutningen om å fortsette tiltaket med stengning av skoler og barnehager 

frem til og med 2. påskedag, 13. april. Skolene vil fortsatt gi og utvikle gode 

hjemmeundervisningsopplegg. Dette er det mange som har gitt gode 

tilbakemeldinger på.  

Daglig kontakt skal opprettholdes mellom lærer og elev via eksempelvis e-post, 

telefon, chat, læringsplattformen It`s learning og Teams. Barnehagene holder 

også kontakt med foresatte og barn gjennom eksempelvis telefon, e-post og 

my-kid. Det er viktig å holde kontakt via lyd og bilder. 

Alle barn har rett til tilpasset opplæring og et trygt oppvekstmiljø. Barnehagene 

og skolene har derfor tett dialog med PP-tjenesten for bistand til særskilt 

tilrettelegging av hjemmeundervisning eller andre tiltak. Kommunen har et 

særlig fokus på barn i sårbare familier som kan ha et ekstra omsorgsbehov i den 

situasjonen vi står i nå. 

Et høyt fravær blant personer med nøkkelfunksjoner i samfunnet vil kunne få 

alvorlige konsekvenser som er svært omfattende og negative for samfunnet 

vårt. Vi risikerer at politi- og brannfolk ikke er tilgjengelige, at viktige 

medisinske prøver ikke blir tatt og analysert, at livsviktige operasjoner må 



utsettes og at akutt syke ikke får hjelp. I tillegg er vi helt avhengige av at 

mennesker som jobber i helse- og omsorgsyrker, som hjemmetjeneste, 

omsorgsinstitusjon eller sykehjem utfører helt livsnødvendige oppgaver hver 

dag. 

Derfor fortsetter barnehager og SFO å være åpne for barn med foresatte i 

samfunnskritiske funksjoner og for barn med særskilte behov, samtidig med at 

de stengt for andre. Terskelen for å få tilbud om barnehage- og skoleplass skal 

av hensyn til smittevernet ligge høyt. Av hensyn til å holde samfunnskritiske 

funksjoner i gang vil Nesodden også ha et eget tilbud til denne gruppen barn og 

foreldre gjennom hele påsken. 

Karantene, isolasjon og manglende dagtilbud kan føre til at mange opplever 
utfordrende hjemmesituasjoner. Barn og unge som fra før har mange 
bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. 
Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn. 

Barn, unge og voksne som er bekymret kan få hjelp ved å ringe 

Telefon 116 111. Eller via nettet på 116111.no. Dette tilbudet er døgnåpent. 

 

I tillegg har skolene på Nesodden har opprettet hver sin "Hjertetelefon", for 

elever som trenger noen å snakke med. Disse numrene finner du på Nesodden 

kommunes hjemmeside: 

Til slutt oppfordrer vi dere til å fortsette å følge tiltakene lojalt. At vi står 

sammen, er det viktigste vi gjør nå. Hold avstand og ta vare på hverandre. 

 

 

https://www.116111.no/

