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Informasjon til foreldre på 7. trinn i forbindelse med åpning av skolen mandag 11. mai.
Til å begynne med vil jeg takke elever, foreldre og ansatte for den jobben som er gjort med hjemmeundervisning i
perioden fra 12. mars. Mandag 11. april åpner skolen igjen for 7. trinn. Onsdag 13. mai begynner 5. og 6. trinn. Vi ser
fram til gjensyn med elevene. I dag hadde jeg en gjennomgang med smitteverntiltak og rutiner for ansatte på 7. trinn.
Vi gjør alt vi kan for at skoledagen skal bli trygg for elever, foreldre og ansatte. Barneskolene hadde et møte med
Anders Brabrand før 1.-4. trinn begynte for å kvalitetssikre de tiltakene som vi setter inn. Det er godt at vi har en
dyktig kommuneoverlege på laget. Vi har gode retningslinjer og rutiner, det er trygt for barn å gå på skolen!
Skoledagene vil innebære mindre mobilitet for eleven og de ansatte, og vi begrenser kontakten mellom elevene og de
ansatte i stor grad. Alle trinn har egne innganger, uteområder og områder inne på skolen.
Det er veldig viktig at alle følger de retningslinjene som er skissert under.
Retningslinjer for symptomer.
- Barn skal selv med milde symptomer ikke møte på skolen/SFO. Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan
være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. De hyppigste beskrevne symptomene på
covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og
muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.
- Elever som får symptomer på skolen/SFO går hjem (etter varsling til foreldre) eller blir hentet så fort det lar
seg gjøre. Eleven som må hentes, må da vente på et eget rom sammen med en ansatt eller ute der det ikke er
andre barn.
Håndvask.
Alle barn vasker hendene før de går fra hjemme og når de kommer hjem fra skole/SFO. Skolen har egne retningslinjer
for håndvask når elevene er på skolen/SFO. I tillegg blir toaletter og kontaktflater vasket oftere på skolen.
Leker.
Elevene får ikke ta med seg leker fra hjemme. Dette gjelder også fotballer. Skolen har ryddet bort leker som puslespill,
LEGO, perler etc. Lekestativer og husker blir vasket med desinfiserende væske en gang daglig.
Transport.
Foreldrene blir anbefalt å kjøre elevene for å redusere antall personer på buss og drosje. Skolebussene og drosjene går
som vanlig og sjåførene ivaretar hensyn på bussene og drosjene. Det er merket hvilke seter som ikke skal benyttes for å
ivareta avstand. Vær effektive ved avlevering av elever, for å unngå kaos på parkeringsplassen. Dette er ikke tiden for
å ta en prat nede på skolens parkeringsplass.
Levering og henting.
Veilederen instruerer til at foreldre helst ikke skal bli med inn på skolen. Søsken i ulike trinn får ikke anledning til å ta
følge inn i skolen og gå gjennom de ulike sonene inne. Alle elever må forholde seg til sine innganger, uteområder og
områder inne i skolen.
Klasserom og ulike soner på skolen.
Klasserommene er nå møblert etter veilederen sine føringer. Det betyr at det er minimum 1 meter mellom hver pult inne
i klasserommene. 7. trinn vil bruke idrettshallen som base til sommerferien. De har området utenfor inngangen til hallen
og ballbingen som sitt uteområde. Elevene går direkte til dette området når de kommer på skolen.
Se kart på neste side for hvor 7. trinn har sin inngang og sitt område ute.

Inngang

7. trinn sitt
område.
De benytter
hovedinngangen
til hallen.

Det er veldig viktig at alle elever går rett til sitt uteområde når de kommer til skolen.
Gå gjennom rutinene og områdene sammen med ditt barn. Alle barn får opplæring i
håndvask og retningslinjer for smittevern når de kommer på skolen mandag.
Dette får vi til på en trygg og god måte, men det krever en innsats og at alle forholder
seg til retningslinjene.

Mvh.
Roger Synslien
(rektor)

