OVERHALLA
BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Informasjon om første skoledag
Mandag 17. august er det første skoledag for alle elever ved Obus. Oppstarten på skoleåret blir
annerledes enn vanlig da skolene i Norge per i dag befinner seg på gult nivå når det gjelder
smittevern i forbindelse med Covid-19.
Det er trygt for barn å gå på skolen
Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen
skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å
sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:
• Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
• Vask hender før dere kommer på skolen.
• God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.
Hvordan vil skoledagen være:
Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen
med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever
og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger. Foresatte er ikke tillatt å gå
inn i garderobene ved levering og henting.
Skoleskyss:
Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å
komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre
reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette. Elevene bør holde avstand til andre,
men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever.
Opplæringsplikt:
Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever
uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.
Første skoledag:
I år blir første skoledag litt annerledes enn vanlig på grunn av smittevernregler. Vi kommer ikke
til å samle alle elever og ansatte til en felles åpning av skoleåret. Hver klasse vil starte for seg,
så vil vi ha egne markeringer for 1.- og 8. klasse
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2.- 7. klasse møter utenfor barneskolen, og 9.- 10. klasse møter utenfor ungdomsskolen kl. 09.
Kontaktlærerne til den enkelte klasse vil være til stede for å ta imot elevene.
8. klasse har sitt uteområde på baksiden av ungdomsskolen, og møter ved trappene der til en
velkomstmarkering kl. 09 sammen med kontaktlærere og rektor.
For skolestarterne vil vi forskyve oppstarten til etter de andre elevene er i gang. 1 klassingene
starter klokken 10 i Horisonten (inne på barneskolen), alle andre klasser starter kl. 09.
Lærerne vil være ute og ta imot skolestarterne.
Det vil bli anledning for foresatte i 1. klasse å være med inn i Horisonten. De kan også få litt
inne i klassen sammen med elevene, men da i mindre grupper.

Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt skoleår og til å se elevene igjen på mandag.
Velkommen!

Overhalla barne- og ungdomsskole
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