Velkommen tilbake til skolen!
Vi gleder oss til å se elevene ved 1.-4. trinn og komme i gang med skolehverdagen igjen mandag 27.
april. De første skoledagene vil være preget av sosiale aktiviteter og opplæring i smittevern. Det blir
også mer uteskole enn vanlig. Åpningstiden for skole og SFO er som vanlig.
DET ER TRYGT FOR BARN Å GÅ PÅ SKOLEN
Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak i samarbeid med
kommuneoverlege og kommunens ledelse. Vi har også hatt kontakt med FAU.
Vi vil være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og
følger de nye rådene for smittevern. Snakk med barna om at de må øve på å stå i kø og vente på tur,
at vi prøver å holde avstand til hverandre, og det blir begrensninger på hvilke uteområder de kan
leke på.
På skolen vil vi være spesielt opptatt av:
• å lære elevene gode rutiner for håndvask
• å ha godt renhold og vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett, PC og leker vi bruker. Det
aller meste av leker og konkretiseringsmateriell er pakket bort, for å unngå smitte.
• å være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
• å redusere kontakt mellom antall elever og voksne
• at syke barn og ansatte ikke skal møte på skolen, dette gjelder også ved milde symptomer. Det
er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie.
Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke
følge barna til skolen. Hvis barna blir dårlig på skolen (lav terskel), tar vi kontakt med
foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig. Dersom noen barn har
allergier som gjør at de har «forkjølelsessymptomer», må skolen få beskjed om det slik at vi
kan ta høyde for dette.
Skoledagen
• I samråd med kommuneoverlege og kommuneledelsen beholder vi de ordinære klassene som
faste grupper (kohorter) inntil videre. Vi vil i perioder kunne dele klassene i mindre grupper.
Elevene vil i hovedsak omgås og leke med de andre elevene i egen klasse.
• I utgangspunktet blir det halv dag ute og halv dag inne hver dag.
• Inngangsdørene er stengt til kl. 08.30 for å redusere trafikken inne på skolen. Lærere møter
elevene ute og går inn samlet. Foreldre skal ikke bli med inn i skolebygget, men levere/hente ute
dersom de følger hit.
• Trinnene har følgende oppmøteplasser og klasserom
1. trinn: oppmøte ved huskestativene på baksiden. Skal ha klasserom der de er til vanlig
2. trinn: oppmøte inne i buen ved melkerampa. Skal ha klasserom i avdelingen 6. trinn har til
vanlig.
3. trinn: oppmøte ved amfiet. Skal ha klasserom der de er til vanlig.
4. trinn: oppmøte på framsiden av skolen. Skal ha klasserom der de bruker å være.

Skoleskyss
Det er god plass på bussene siden det i hovedsak bare er elevene på 1.-4. trinn som skal på skolen.
Elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen. Framdøra vil være stengt, og det er
ingen mulighet for å lese av skysskort eller ta betaling. Første seterad blir avsperret. Elevene må
bruke bakdøra, og det blir ingen avlesing av busskort. Barnet skal finne et ledig dobbeltsete og sette
seg på vindusplassen! Sjåføren kan ikke gå bakover i bussen, så det er viktig at alle ber barnet sitt om
å bruke setebelte, og sitte rolig på plassen sin.
Elever som har skoleskyss med drosje, hentes og bringes som tidligere.
Huskeliste for deg som skal tilbake på skolen
• Ta med matpakke og tom drikkeflaske. Det blir levert skolemelk. Voksne vil ta ansvar for å dele
ut denne. Det blir ikke levert skolefrukt.
• Ta med eget pennal, med skrivesaker, viskelær og litt fargeblyanter (da vi ikke kan dele på utstyr)
• Ta med tøy frem og tilbake hver dag etter behov. Det som var på skolen, er pakket i poser som
elevene får med seg hjem.
• Lekser utgår i stor grad, men vi ønsker at alle leser høyt 10.-15. minutter hver dag for foresatte.
Nærmere beskjed fra trinnene.
• Alle leker og private ting skal ligge hjemme. Alle klassebamser er også i karantene.
• Vask hendene hjemme før du går på skolen og med en gang du kommer hjem igjen.
• Husk at smittevernreglene som gjelder på skolen også er lurt å følge i fritiden. For eksempel at
barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da leke ute.
SFO
SFO vil være ute. Oppmøtested er ved gapahuken. Barna hentes ute etter nærmere anvisning.
Når SFO åpner blir det foreldrebetaling som vanlig. Den første tiden må alle på SFO ha med seg
matpakke. Vi har dessverre ikke anledning til å servere mat inntil videre. Dere vil selvfølgelig ikke
betale for kost i perioden uten matservering.
Generelle anbefalinger og nasjonal smittevernveileder for skoler
Her er lenke til Utdanningsdirektoratets sider med smittevernveileder for skoler og informasjon til
foreldre og barn (på flere språk). Her ligger det også filmer og en plakat vi ønsker at dere ser
sammen med barna deres før skolen åpner. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhetog-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Slik ser dette ut per i dag. Vi må være forberedte på at det kommer endringer fortløpende, og vi vil
holde dere informerte om det som skjer.
Velkommen skal dere være på mandag!

