Som lovet i digitalt formannskapsmøte tidligere i dag, her er en oversikt over tiltak innen
virksomhetsområdene Integrering og mangfold, Kultur, Teknisk, Landbruk og Næring

Møllegata 12, Innvandrertjenesten:
•
•
•
•
•
•

Innvandrertjenesten er stengt for besøkende
Ansatte har hjemmekontor, er fysisk til stede i Møllegata når det er behov for det
Ansatte er tilgjengelig på telefon og e-post 0800-1530.
Registrering av personer som fysisk er til stede med dato, navn og telefonnummer for evt
smittesporing
De som har vært på reise i jula (gjelder en som Har vært i Oslo) er i karantene
Informasjon til introduksjonsdeltakere via e-post, og snart i teams om situasjonen i Verdal,
om tiltak både lokalt og nasjonalt. En svakhet at det ikke oversettes på flere språk: engelsk,
arabisk, somali og tigrinja er ønskelig

Hanskemakergata 15, Voksenopplæring:
•
•
•

Hjemmeundervisning for enkelte klasser
Fysisk undervisning for noen- de organiseres etter rødt nivå med kohorter, samme klasserom
hele dagen
Timeplan for uke 1 og 2 er laget med rødt nivå som utgangspunkt:
o

Minst en meter avstand også mellom elevene på egne klasserom
✓ Faste plasser på faste klasserom (Opprettholde kohortene)
✓ Vi gjennomfører ulike pausetider før, under og etter kl. 10.00
✓ Spriting av pulter og klasserom blir nå enda viktigere enn før jul
✓ Gjerne bruk av munnbind
✓ Håndhygiene og antibac viktig som aldri før

o

Nær lærere ikke har undervisning fysisk har de hjemmekontor

Strenge smitteverntiltak som avstand, håndvask, spriting av hender og møbler, og delvis bruk av
munnbind gjelder for både Innvandrertjenesten og voksenopplæringa.
Virksomhetsområdet samarbeider med helsesykepleier og kommuneoverlege. Virksomhetsleder er
tilgjengelig på telefon 24/7.
Vi har en familiegjenforening, etter planen kommer de (mor og ett barn) 31.01.21

Kulturtjenesten
Kulturskolen: Digital undervisning og lærerne er på hjemmekontor.
Biblioteket: Holder åpent, men skjerpet smittevern. Barnebibliotekaren besøker ikke skoler og
barnehager. To planlagte arrangement i januar avlyses.
Frode, Marian, Sven-Øyvind og Ingvild møter på sine kontorer. Kulturtjenesten har god plass og
holder avstand. Det er ingen andre på bygget så dørene holdes stengt og en tar ikke mot besøk av
eksterne.

Teknisk
•
•
•

•

Svømmehallen er stengt med virkning fra og med i dag (4. jan)
Generell bemerkning: Lave strømpriser og nesten ingen brøyting i perioden oktoberdesember kommer godt med når regnskapet for 2020 skal gjøres opp.
Siden det gjennomgående blir mer bruk av hjemmekontor framover, jfr. råd og anbefalinger
fra helsemyndighetene, så åpner dette for mer målretta renhold der skjerpede
smitteverntiltak må iverksettes, eksempelvis på oppvekst- og helseområdet. Det er mulig det
må tas høyde for noe mer ressursbruk på renhold, men i prinsippet blir ikke renholdet stot
annerledes enn ved forrige nedstenging i mars. Rutinene er mao. prøvd ut.
Teknisk avd. har i dag renholdet på Stekket, kinoen og rådhusområdet. Oppvekst og
helse/velferd har hatt renholdet selv, og utgiftene går på den enkelte enhet. Det arbeides
med å se på en samling av alt renhold, det kommer en egen sak på dette ganske raskt på
nyåret.

Landbruk og næring:
Det legges opp til utstrakt bruk av hjemmekontor, men avdelingen vil hele tiden ha fysisk bemanning.
Ingen ekstraordinære tiltak ut over skjerpet fokus på smitteverntiltak (avstand, hygiene).
Verdal 04.01.2021 - Øystein K.

