
 

 

08.09.2021 

Til foresatte for barn født 2006-2009  

 

Koronavaksine for 12-15 åringer 

Regjeringen har besluttet at 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine, slik 
Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler.  
Barnet må ha fylt 12 år innen vaksinasjonsdagen for å få vaksinen.  
12-15 åringene vil i første omgang tilbys én vaksinedose.  
Barn som har hatt Covid-19 skal foreløpig ikke ha vaksine.  

Folkehelseinstituttet anbefaler at det benyttes vaksinen Comirnaty fra Pfizer/ BioNTech da 
det foreligger større erfaring med bruk av denne vaksinen i aldersgruppen.  
Det er denne vaksinen som barn mellom 12-15 år tilbys i Rakkestad kommune.  

Om samtykke - tilrettelagt informasjon 
For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og 
ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse.  
For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved 
felles foreldreansvar.   
Vedlagt er samtykkeskjemaet.  

Det er fint om utfylt samtykkeskjema leveres på skolen så snart som mulig.  

For at vaksinen skal kunne settes må samtykkeskjemaet være innlevert på forhånd 

(fortrinnsvis) og senest ved oppmøtet på vaksinasjonsdagen.  

Vedlagt er også et egenerklæringsskjema som skal fylles ut og leveres på skolen på forhånd 

eller tas med til oppmøte vaksinasjonsdagen. 

Vaksinering vil foregå ved vaksinesenteret (Industriveien 3) i skoletiden.  

Elevene møter klassevis.  

Under følger plan for vaksinering av 12-15 åringer (med forbehold om endringer): 

Onsdag 15.09.21 Rakkestad ungdomsskole: 9. klasse (2007) Flyttet til 20.09.21 

Rakkestad ungdomsskole: 10. klasse (2006) 

Torsdag 16.09.21 Os skole: 7. klasse (2009) 

Kirkeng skole: 7. klasse (2009) 

Mandag 20.09.21 Rakkestad ungdomsskole: 8. klasse (2008) Flyttet til 15.09.21 

Bergenhus skole: 7. klasse (2009) 

 

Vedlegg 

• Samtykkeskjema for foresatte 

• Egenerklæringsskjema  

 



 

 

Egenerklæringsskjemaet finnes på ulike språk.  

Ta kontakt med vaksinekontoret om annet språk enn bokmål ønskes, eller se link uner. 

 

Vi minner om at dersom barnet er i karantene eller har forkjølelsessymptomer, må vaksinen 

utsettes. Ta i så fall kontakt med vaksinesenteret for å avtale ny tid.  

Tlf: 40402434 (telefontid 09-15 hverdager) 

Epost: vaksine@rakkestad.kommune.no 

 

Vennlig hilsen  

Vaksineteamet i Rakkestad kommune 

Tlf: 40402434 (telefontid 09-15 hverdager) 

Epost: vaksine@rakkestad.kommune.no 

 

 

Aktuelle nettsider:  

12-15 åringer tilbys koronavaksinasjon 

https://www.fhi.no/nyheter/2021/12-15-aringer-tilbys-koronavaksinasjon/ 

 

 Samtykkeskjema for foresatte. Vaksinering av barn og unge som ikke har fylt 16 år 

https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/2021_08_24-

samtykkeskjema--vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16-ar.pdf 

 

Covid-19 – Samtykke på vegne av barn til koronavaksine 

https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/tilleggsinfor

masjon/21_20272-1covid--19---samtykke-pa-vegne-av-barn-til-koronavaksine_hdir_juridisk-

vurdering.pdf 

 

Egenerklæringsskjema for koronavaksinering 

https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/ 
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