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Muligheter for tilpasninger innen opplæring i kriminalomsorgen som en
følge av lukking og delvis lukking av skoleavdelinger i arbeidet med å
hindre spredning av Covid-19
Grunnet nasjonale tiltak for å begrense spredningen av Covid-19 i Norge har svært får lærere gitt
opplæring til innsatte på ordinært vis i fengslene. Det har i denne perioden ikke vært mulig å
gjennomføre undervisning i tråd med opplæringsloven, siden det så langt ikke har vært mulig å
legge til rette for gode alternative løsninger som fjernundervisning eller lignende.
Den 7. april besluttet regjeringen åpning av skoler fra 27. april for elever på Vg3 som følger
yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på Vg2. Regjeringen publiserte den 20. april en
smittevernveileder for skolen (Veileder for smittevern for ungdomsskole og videregående skole
under covid-19 utbruddet 2020). Smittevernveilederen beskriver hvilke tiltak som må iverksettes
for å sikre og legge til rette for at opplæringen kan gjennomføres i skolene med minst mulig
smitterisiko.
Fylkesmannen i Vestland er i dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet om et felles rundskriv til
sektor. Der ønsker vi å presisere hva lokale enheter må følge opp for at de aktuelle deler av
opplæring i kriminalomsorgen kan åpnes. Videre ønsker vi at rundskrivet skal beskrive hvordan
opplæring kan gjennomføres på alternative måter, og hvilke tiltak som iverksettes for å sikre og
legge til rette for fjernundervisning dersom skolene helt eller delvis ikke kan gjennomføre
undervisningen på ordinært vis i fengslene.
Elevenes og deltakernes rettigheter etter opplæringsloven er uendret i denne situasjonen, og
skoleeierne må følge opp dette ansvaret også innen opplæring i kriminalomsorgen, til tross for
svært utfordrende rammer for opplæring. Opplæring og skole er videre å anse som viktig i et
aktiviserings- og tilbakeføringsperspektiv innen OIK.
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1. Smittevernveilederen for skole, konsekvenser for opplæring innenfor
kriminalomsorgen
Smittevernveilederen for skole er publisert her: www.udir.no
(https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo)
For opplæring innenfor kriminalomsorgen innebærer dette at ansvarlige i enhetene må
samarbeide med ansvarlige for skolen for å se til at tiltakene og rådene i veilederen blir fulgt.
Det må i fellesskap utarbeides planer for gjennomføringen av tiltakene. Ansatte og innsatte må
gis nødvendig informasjon og eventuelt opplæring. Begge parter har et felles ansvar for å se til at
tiltakene blir satt i verk (følg «sjekkliste» mot slutten av veilederen).
I dette arbeidet må begge parter være oppmerksomme på særlig hensyn til sårbare grupper (alder
og/eller kroniske sykdommer).
Åpningen gjelder for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på Vg2.
Opplæringen innenfor kriminalomsorgen har i stor lagt til rette for svært tilpassede
opplæringsløp i samsvar med tidligere opplæring, soningstid ol. Mange elever er av den grunn
formelt registrert som privatister. Vi vil oppfordre til at det også arbeides for gjennomføring av
opplæring også for privatister i Vg2 og Vg3 yrkesfag.
2.1. Spesielt om arbeidsrift og yrkesfag
Det er de samme grunnprinsippene som i den generelle smittevernveilederen for skolen, som skal
gjelde for de praktiske fagene eller praksissted. Som hovedregel er det heller ikke her behov for
personlig beskyttelsesutstyr for å ivareta smittevernet.
Flere av yrkesfagutdanningen er avhengig av læringsarenaer i arbeidsdriften. Det er derfor viktig
at aktuelle elever får tilgang til arbeidsdriften. Smittevernveilederen må derfor være gjennomført
også i arbeidsdriften. Det er utarbeidet ulike bransjestandarder for ulike yrker. Disse må benyttes
når det er aktuelt. Se www.fhi.no for beskrivelse av bransjestandarder.

2. Andre tiltak
I de tilfeller hvor nasjonale smitteverntiltak, lokaler, lokale smitte- og bemanningssituasjon ikke
gjør det mulig å legge til rette for at innsatte får tilgang til opplæringen, skal det vurderes om det
er mulig å benytte andre tiltak for å sikre en viss kontinuitet i opplæring.
Det anbefales å være i dialog med lokal fengselsenhet om for eksempel:
- Muligheter for videosamtaler mellom innsatte og lærer (ute) ved hjelp av de nylig
innførte nettbrettene som er tatt i bruk for å lette kommunikasjonen med innsattes familie
ol.
- Mulighetene for innsattes bruk av DFS, uten at ansatte fra skoleverket er tilstede.
- Bistand til inn og utlevering av oppgaver, undervisningsmateriale o.l elektronisk eller
fysisk
- Mulighetene for bruk av diktafon
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