
GULT NIVÅ FRA MANDAG 10.MAI 2021  

Veiledere om smittevern i barnehager og skoler (udir.no) pr 060521  

 

Under finner du revidert utgave av gult nivå som vi har brukt tidligere. Det meste  er stort sett 

helt likt, men med noen presiseringer/endringer. 

 

● (NY 060521): Innfasing fra og med mandag 100521 

 

● Særlige føringer for særskilt tilrettelagt opplæring (oppdatert) 

 

● Alle elevene skal ha en fast pult/plass 

 

● Utedager 

 

● Friminutt/pauser 

 

● Valgfag(fys akt) og fremmedspråk(oppdatert) 

 

● Kroppsøving 

_________________________________________________________________________ 

(NY 060521): Innfasing fra og med mandag 100521  

Trinn  Møtetidspunkt på skolen  Ansvar  

10 0830- 0930 Inger Lise  Olufsen 

8 0930- 1030 Sissel Kjellesvik 

9 1030 
9C mat og helse kommer til 2. time 

Ingve  Helgeland  

SFO  møter som vanlig  Sindre Immerstein  

Alle elevene skal ha en fast pult/plass  

Det betyr at: 

● den skal eleven  sitte ved når de er i ordinær klasse 

● elevene skal  ikke gå til andre når de er ferdig med å spise i midt-timen 

● elevene kan sitte alene eller på rekke (ikke ansikt til ansikt) (lærerne velger det 

selv). 

● når de har valgfag og  fremmedspråk skal de ha faste plasser i de rommene de er og 

skal sitte sammen med sin kohort  

● hvis de skal på do så skal mobilen legges igjen i klasserommet  

● Elevene kan bytte plasser  etter en helg.  

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/


Utedager  

● Det kan gjennomføres som normalt på klassenivå 

● kollektivtrafikk unngås 

● En klasse pr buss(når den er innleid) 

 

Friminutt/pauser er 30 minutter   

● Elevene skal  

○ Gå ut der de får beskjed om, og ikke via strøget eller andre plasser.  

○ Når de har valgfag/fremmedspråk må en spesielt se til at de går ut eller til sine 

klasser. 

● Elevene kan bruke esken med spill  

● Hvis felles utstyr benyttes av flere, anbefales håndvask før og etter bruk. De kan sprite 

seg og spille med de som er nærmeste dem selv.  

 

● Butikken for 10.trinn:  

○ Klassene har en dag hver 

○ Kiwi har selv vakter ved butikken 

 

Valgfag( revidert) og fremmedspråk  

● Fremmedspråk: elevene har det i sine kohorter på skolen  

● Fysisk aktivitet og helse: Dersom det tas hensyn til at kohorter ikke skal blandes  kan 

de ha det på skolen eks hver andre uke og to kohorter samtidig. 

Kroppsøving 

Kroppsøving som normalt  

 

Svømming starter fra 100521   

 

 

Anne-Marthe N.Basso 

rektor 

 

 


