
 

NUKs arrangement sommeren 2020 
Risikovurdering av koronavirus 

NUK tar fortløpende stilling til gjennomføring av arrangement fremover. NUK 
følger nøye med på Folkehelseinstituttets anbefalinger og råd1, og nasjonale og 
kommunale tiltak2. I både risikovurderingen og tiltaksplanen har vi også sett etter 
råd på WHO sine nettsider og brukt risikovurderingverktøyene de tilbyr3. NUK 
anbefaler at lokallag forholder seg til menighetene sine, og holder åpen og god 
kommunikasjon med sognepresten eller barne- og ungdomsarbeideren. 

 

Helsedirektoratet f.o.m 7. mai har åpnet for arrangement med inntil 50 deltakere, 
dette omfavner NUKs leirvirksomhet. Helsemyndighetene jobber med 
fritidsreiseråd som skal gjelde fra 1. juni, noe som vil påvirker deltakere og lederes 
reiser til/fra sommerleir. Denne risikovurderingen legger grunnlaget for tiltakene 
NUK fatter på sine sommerleirer. 

 

Alle spørsmål og henvendelser angående NUKs sentrale arrangement rettes til 
generalsekretær, Stephen Trotter – gensek@nuk.no / 23 21 95 40. 

 

FHI noterer at: 

«Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor 
smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig 
transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der 
deltagere returnerer hjem»4 

 

NUK har gjennomgått risikofaktorene FHI har opplyst om og tar tiltak hvor det er 
nødvendig eller mulig: 

• Smittespredning av covid-19 i kommunen 
• Internasjonal deltagelse 

 
1 https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/notat-om-risiko-og-respons-2020-
05-05.pdf 
2 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-og-justering-av-koronatiltak/id2701493/ og 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-2019-ncov-mg-decision-
tree.pdf?sfvrsn=35435b5a_2&download=truehttps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470 
3 https://www.who.int/who-documents-detail/mass-gathering-risk-assessment-covid-19-key-considerations  
4 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-
yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/ 
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• Deltagere med samfunnskritiske oppgaver 
• Risikogrupper 
• Innendørs eller utendørs arrangement 
• Antall deltagere 
• Åpent arrangement 
• Matservering 
• Transport 
• Varighet 

For de konkrete tiltakene NUK fatter for sine arrangement, henviser vi til 
tiltaksplanen. NUK er avhengige av at foresatte tar en skjønnsmessig vurdering 
om hvorvidt barnet bør delta, og ønsker med dette dokumentet og tiltaksplanen 
å veilede foresatte i en slik vurdering. 

Generelt om smittefare og forløp 

Inkubasjonstiden er, i følge WHO 5-6 dager, men noen studier antyder at det kan 
være så mye som 14 dager. Det antas også at man er smittsom 1-2 dager før man 
selv utviser symptomer. Sykdommens varighet er omtrent 1 uke, ved milde 
symptomer. Smittsomheten slutter 10-14 dager etter symptomstart. 
Smittespredningen har en serieintervall (tid mellom oppdaging av første tilfelle og 
videre smitte) på 4.4-7.5 dager – noe som påvirker perspektivet på 
arrangementets varighet. Lavere tall indikerer at man kan oppdage og isolere 
smittetilfeller fortere. FHI påpeker at det er høy sannsynlighet for immunitet etter 
smitte. De som har hatt påvist Covid-19 er unntatt karanteneplikt etter 
friskmelding. 

 

Symptomene (uten alvorlig forløp) er feber, tørrhoste, trøtthet, tungpust, sår hals 
og hodepine. 

 

Dette betyr at noen som blir smittet fredag 13. mars 2020, vil være smittsom fra 
og med mandag 16. mars/tirsdag 17.mars; utvise symptomer onsdag/torsdag; 
være syk inntil fredag 26. mars og smittsom på det meste frem til 1. april. Dette er 
med forbehold om at FHI ikke klarer å forutsi endringer og utviklinger i viruset – 
situasjonen er under konstant utvikling.  



 

Risikofaktorer 

1. Smittespredning av covid-19 i kommunen 
a. Dette punktet utgår tildels pga. det nasjonale bildet og de generelle 

tiltakene fattet av myndighetene. NUK vil uansett måtte ta hensyn til 
situasjonen i kommunene hvor leirstedene ligger hvis de kommunale 
tiltakene ikke følger nasjonale tiltak og forskrifter. Basert på de 
daglige rapportene fra FHI, så er det veldig få smittetilfeller i fylkene 
utenfor Oslo og Viken5. Dermed innebærer distriktsleirene mindre 
risiko enn leirene som avholdes på Østlandet. Det er viktig å bemerke 
at leirene er lukkede arrangement utenfor tettsteder, så er det liten 
risiko for smitte fra befolkningen i kommunen. Risikoen oppstår 
hovedsakelig fra påmeldte deltakere fra kommuner med utbredt 
smittefare. Leirsjef kan vurdere situasjonen fortløpende ved å sjekke 
deltagerlisten og FHIs daglige rapporter. 

2. Internasjonal deltagelse 
a. Ingen av arrangementene har internasjonal karakter. Tiltakene fattet 

av Helsedirektoratet om hjemmekarantene i 10 dager for de som har 
reist utenfor Norge gjør at dette er en betraktelig redusert risiko.  

3. Deltagere med samfunnskritiske oppgaver 
a. NUK er enig i at barn og ungdom er noe av det kjæreste vi har, men 

likevel kan man ikke påstå at deltagere på våre arrangement har 
samfunnskritiske oppgaver som tilsier at vi burde være vise ekstrem 
varsomhet i avviklingen av arrangement. NUK har ingen forutsetning 
for å vurdere foresattes stillinger, dermed blir dette punktet en 
skjønnsmessig vurdering av de foresatte. 

4. Risikogrupper 
a. «Eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom har 

høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19» (FHI) – våre deltagere er 
hovedsakelig ungdom og unge voksne, og er dermed ikke 
nødvendigvis en risikogruppe. Det kan hende det er ledere og 
deltagere med underliggende kronisk sykdom6 som risikerer et 
alvorligere sykdomsforløp om de skulle bli smittet. Det kan også være 
omstendigheter i familier som gjør at foresatte burde utvise skjønn 
når barn og ungdom ønsker å delta på arrangement. 

5. Innendørs eller utendørs arrangement 

 
5 https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-
koronavirus/ 
6 Andre risikofaktorer er alder, røyking, høyt blodtrykk, koronar hjertesykdom, hjerneslag, kreft, diabetes og 
kols. 
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a. Våre arrangement bærer ofte preg av begge deler, men det er 
hvorvidt det er et innendørsarrangement som er mest 
toneangivende i risikovurderingen. Her vurderer vi fortløpende både 
størrelsen på arrangementene og lokalene de avholdes i.  

6. Antall deltagere 
a. Med forbehold om at reglene endrer seg, så er antagelsen at 

arrangementene vil ikke overstige de antallene som er gjeldene. Vi vil 
også vurdere hvert enkelt leirsted og justere antall tillatte deltagere 
opp/ned basert på muligheten til å overholde de nødvendige 
smittevernstiltak. Per 12. mai har vi satt grensen til 35 deltakere. Vi 
vil informere om endringer i påmeldingsgrenser på nettsiden vår. 

7. Åpent arrangement7 
a. Ingen av arrangementene våre er åpne eller, dermed er ikke dette en 

vesentlig risikofaktor. I tillegg er leirene på relativt utilgjengelige 
leirsteder, man er da ganske skjermet. 

8. Matservering 
a. Arrangementene våre har som regel matservering, og her kommer 

det til å være tett oppfølging av de som tilbereder mat på 
arrangementene. Alle leirstedene har gode hygiene-fasiliteter på 
kjøkkenet, og kokkene på arrangementene vil få instrukser om 
hygienetiltak. Per gjeldende forskrift kan ikke servering av mat skje 
som buffet8. 

9. Transport 
a. Dette er en risikofaktor NUK kan gjøre lite med og er avhengig av 

transportselskapets egne rutiner. På reise til/fra oppmøtested må 
foresatte ta en skjønnsmessig vurdering av risikoen, se også 
oppdaterte reiseråd om fritidsreiser. NUK vil vurdere kapasiteten på 
fellestransporten fra oppmøtested til leirstedene og følger opp 
busselskapene vedrørende renhold på bussene. 

10.  Varighet på arrangementet 
a. Her fortjener leirene en særskilt vurdering, men på generell basis så 

anser vi dette som en viktig faktor når den er sett i lys av den 
helhetlige vurderingen av de andre faktorene. Per 12. mai foreligger 
det ingen konkrete råd eller tiltak for overnattingsarrangement. 
Landsrådet for Barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 
samarbeider med Frivillighet Norge for å lage en veileder for 
sommerleirer, og den vil bli inkludert i tiltaksplanen vår. 

 
7 https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§13 
8 https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§14a 


