
 
KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE – RØDT SMITTEVERNSNIVÅ 
For å delta i konkurransen må klassen levere inn egenvurdering to ganger før påske. Den første må leveres senest fredag 19. mars, og den andre senest fredag 26. 
mars. Egenvurderingen blir gjort ved dere tar en diskusjon i klassen på hvilket kompetansenivå klassen samlet ligger på. Markerer da hvilken rute som best passer 
som beskrivelse av kompetansenivået. Ansatte ved skolen vil deretter vurdere om dette kompetansenivået samsvarer med inntrykket de har, og de vil også 
vurdere progresjonen i kompetansenivået fra fredag 19. mars til fredag. 26. mars. 
 
Elevene i Lyngdal må sende sin egenvurdering innen de gitte fristene til Roar Hole (roar.hole@eilertsundt.vgs.no). Elevene i Vanse må sende det til Børge Tjørn 
(borge.tjorn@eilertsundt.vgs.no). 
 

LAV KOMPETANSE GOD KOMPETANSE FRAMIFRÅ KOMPETANSE 

Det skjer ofte at elever i klassen er nærmere 
hverandre enn en meter. 

Det skjer noen få ganger at elever i klassen er 
nærmere hverandre enn en meter.  
 

Det skjer aldri at elever i klassen er nærmere 
hverandre enn en meter.  
 

Noen i klassen møter på skolen selv om de er 
syke. 
 

Vi har hatt noen enkelttilfeller i klassen hvor syke 
personer møter på skolen selv om de er syke. 

Ingen i klassen møter på skolen når de er syke. 

Noen i klassen spriter eller vasker hendene når 
de kommer til skolen. 
 

De fleste i klassen spriter eller vasker hendene 
når de kommer på skolen. 

Alle i klassen spriter hendene når de kommer på 
skolen. 

Flere i klassen håndhilser og klemmer. Noen få i klassen håndhilser og klemmer. 
 

Ingen i klassen håndhilser og klemmer. 

Noen i klassen vasker pulten når de er ferdige 
med å bruke den. 

De fleste i klassen vasker pulten når de er ferdige 
med å bruke den. 

Alle i klassen vasker pulten når de er ferdige med 
å bruke den. 
 

Flere i klassen deler mat og drikke. Noen få i klassen deler mat og drikke. 
 

Ingen i klassen deler mat og drikke. 

Hvis det ikke er tørkepapir tilgjengelig, bruker 
noen albuekroken når de nyser eller hoster. 
 

Hvis det ikke er tørkepapir tilgjengelig, bruker de 
fleste albuekroken når de nyser eller hoster. 
 

Hvis det ikke er tørkepapir tilgjengelig, bruker alle 
albuekroken når de nyser eller hoster. 
 

Elever i klassen klarer noen ganger å unngå 
trengsel på vei inn og ut av klasserom. 
 

Elever i klassen klarer de fleste gangene å unngå 
trengsel på vei inn og ut av klasserom.  

Elever i klassen klarer alltid å unngå trengsel på 
vei inn og ut av klasserom. 

Flere elever i klassen går inn i andres klasserom 
og oppholder seg mye unødig i fellesareal.  
 

Noen få elever i klassen går inn i andres 
klasserom og oppholder seg en del unødig i 
fellesareal.  

Ingen elever i klassen går inn i andres klasserom 
eller oppholder seg unødig i fellesareal. 
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LAV KOMPETANSE GOD KOMPETANSE FRAMIFRÅ KOMPETANSE 

Flere elever i klassen kjører bil sammen til skolen 
uten å være i samme husholdning.  
 

Noen få elever i klassen kjører bil sammen til 
skolen uten å være i samme husholdning. 

Ingen elever i klassen kjører bil sammen til skolen 
uten å være i samme husholdning. 

Hvis man trenger hjelp av f.eks. IT eller 
ekspedisjonen, går man som regel dit sammen dit 
i en gruppe, selv om det ikke er nødvendig.  
 

Hvis man trenger hjelp av f.eks. IT eller 
ekspedisjonen, går man noen få ganger sammen 
dit i en gruppe, selv om det ikke er nødvendig.  
 

Hvis man trenger hjelp av f.eks. IT eller 
ekspedisjonen, går man alltid dit alene. 

Noen elever i klassen vet om, og følger, de lokale 
retningslinjene for kollektivtransport.  
 

De fleste elevene i klassen vet om, og følger, de 
lokale retningslinjene for kollektivtransport. 

Alle elevene i klassen vet om, og følger, de lokale 
retningslinjene for kollektivtransport. 

Noen elever kan begrunne hvorfor det er å viktig 
for samfunnet at alle følger smitteverntiltakene.  
 

De fleste elevene kan begrunne hvorfor det er å 
viktig for samfunnet at alle følger 
smitteverntiltakene. 
 

Alle elevene kan begrunne hvorfor det er å viktig 
for samfunnet at alle følger smitteverntiltakene. 
 

Noen elever har kunnskap om hvordan covid-19 
smitter.  
 

De fleste elevene har kunnskap om hvordan 
covid-19 smitter. 

Alle elevene har kunnskap om hvordan covid-19 
smitter. 

Noen elever har kunnskap om de viktigste 
smitteverntiltakene.  
 

De fleste elevene har kunnskap om de viktigste 
smitteverntiltakene.  
 

Alle elevene har kunnskap om de viktigste 
smitteverntiltakene. 

 


