
Oppstart av SFO og skole mandag 27.4.2020 
 

Etter flere uker med hjemmeskole åpner skolen gradvis opp fra mandag 27.4.2020 for elever på SFO 

og 1.-4.årstrinn. 

Skoledagen 
Skoledagene gjennomføres med vanlig lengde, oppstart 09:00 til 14:40. Timeplanen vil bli lagt om en 

del for både 1.-2.klasse og 3.-4.klasse. Oppsett for undervisning og friminutt blir sendt ut/lagt ut i 

egen sending. 

Skoleskyss 
Skoleskyssen går som vanlig til vanlig oppsatte tider. AtB skal ivareta smittevernet med tanke på 

plassering av elever i bussene. 

Oppmøte 
Elever som skysses til skolen, eller som går selv, skal ikke møte før 08:45. Dette på grunn av 

smittevernhensyn og krav om fysisk avstand. Vi har som vanlig tilsyn ute på skoleplassen fra 08:45. 

Foreldre som følger elever til SFO/skolen bes om å ikke følge elever inn i skolebygget. Ta kontakt med 

en voksen på skoleplassen hvis dere har spørsmål eller skal overlevere noe ved henting/bringing. 

Elevgarderober/innganger 
Elever i 1.-2.klasse skal benytte garderobe og inngang for 1.-4.årstrinn. 

Elever i 3.-4.klasse skal benytte garderobe og inngang for 5.-10.årstrinn. 

Organisering 
Vi jobber utfra at organisering av elevene blir slik fra mandag: 

 1.-2.klasse deles i to grupper. Én gruppe bruker klasserommet til 1.-2.klasse. Én gruppe bruker 

klasserommet til 3.-4.klasse. Hver gruppe bruker hvert sitt toalett i elevgarderoben. Gruppene 

har tilgang til to håndvasker hver, såpe, papirhåndklær og håndsprit. Rutiner for håndvask 

gjennomgås daglig i oppstarten. 

 3.-4.klasse deles i to grupper. Én gruppe bruker klasserommet til 8.-9.klasse. Én gruppe bruker 

klasserommet til 10.klasse. Hver gruppe bruker hvert sitt toalett i elevgarderoben. Gruppene har 

tilgang til to håndvasker hver, såpe, papirhåndklær og håndsprit. Rutiner for håndvask 

gjennomgås daglig i oppstarten. 

Dette med forbehold av endringer. 

Innmarsj og oppstart av dagene blir annerledes enn tidligere. Av smittevernhensyn ledes elevene inn 

i elevgarderobene gruppevis for å unngå trengsel. I forbindelse med innmarsj organiseres håndvask. 

Hver elev får sin faste plass på egen arbeidspult i klasserommet. 

Uteområder 
Fotballbanen er delt inn i soner. Retningslinjer for aktivitet fra Lierne kommune gjennomgås med 

elevene. 



1.-2.klasse kan oppholde seg i uteområdet for 1.-4.årstrinn på skolens framside når de er ute, og kan 

benytte lekeapparatene her. Elevene kan av smittevernhensyn ikke gå over i uteområdet for 3.-

4.klasse. 

3.-4.klasse skal oppholde seg i uteområdet for 5.-7.klasse mot sørøst når de er ute, og kan benytte 

lekeapparatene her. Elevene kan av smittevernhensyn ikke gå over i uteområdet for 1.-2.klasse. 

Leker og sykler 
Skolens leker og sykler fordeles mellom uteområdene for 1.-2.klasse og 3.-4.klasse. Utstyret settes 

inn i de respektive elevgarderobene ved skoledagens slutt, og settes ut morgenen etter. 

Elevene kan ikke ta med fotballer eller leker til skolen. 

Mat og drikke 
Vi kan i oppstarten dessverre ikke gjennomføre skolematordningen. Elevene må derfor ha med seg 

hver sin matpakke/matboks. Mat skal ikke deles mellom elevene. Det anmodes om å smøre sunn mat 

av grove kornprodukter. Unngå kaker, usunn mat og godteri. Vi skal ikke bruke skolens bestikk, 

kopper, tallerkener og annet utstyr. 

I oppstarten kan vi dessverre ikke servere melk til matpausen. Det anbefales at elevene har med 

drikkeflaske med eksempelvis ferdigblandet sukkerfri saft til måltider. Greit å ha med ei drikkeflaske 

for å fylle opp med vann. 

Vi har i oppstarten dessverre heller ikke mulighet til å servere frukt. Elevene må ha med seg frukt 

hjemmefra. 

Vi må komme tilbake til om vi eventuelt vil ha muligheter for å servere melk og frukt etter hvert som 

vi får prøvd ut ny organisering og forbruk av personalressurser. Videre er hygienekravene ekstra 

strenge for håndtering av mat i disse tider.  

Elevene skal spise på sin egen arbeidspult. 

SFO 
Foreldre til elever med plass i SFO har meldt inn behov for SFO i uke 18. I oppstarten blir foreldre 

bedt om å bekrefte opphold i SFO for hver uke slik at vi får planlagt bemanning. 

Vi skal klare å organisere mat i porsjonspakker for elever på SFO. Elever i SFO trenger dermed ikke å 

ha med egen mat for SFO-tida, men må ha med mat for skoledagen. 

Leksehjelp 
Det tilbys dessverre ikke leksehjelp i oppstarten. Det blir gitt beskjed når leksehjelp eventuelt starter 

opp. 

Sykdom 
Elever som er syke skal ikke på skolen. Dersom elever blir syke i løpet av skoledagen sendes det 

beskjed fra skolen om at elever skal hentes så raskt som mulig. Vi ber om at dere henter så raskt som 

mulig dersom skolen tar kontakt. 

Det vises for øvrig til smittevernveilederen for barneskolen her https://www.udir.no/kvalitet-og-

kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-

1-7/smitteforebyggende-tiltak/ 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/


Særskilt tilrettelegging 
Vi ber om å få tilbakemelding fra foreldre dersom det er elever som trenger særskilt tilrettelegging 

enten i form av opplæring hjemme eller ivaretakelse av spesielle hensyn på skolen. 

Spørsmål om elever, foreldre eller nære slektninger i risikogrupper avklares med lege eller 

helsepersonell. Tilretteleggingen må ha fokus på hensynet til hva som er det beste for eleven. 

Generelt 
I perioden vi går inn i trenger vi stor hjelp fra dere foreldre. De tiltak som er gjort for å møte elevene 

mandag 27.4.2020 er knyttet opp til myndighetenes krav til skolen for å kunne ta imot elevene. Vi 

kommer til å gjennomføre stengte tiltak i hverdagen rundt hånd- og hosthygiene. Det er videre viktig 

å holde fysisk avstand, også i løpet av skoledagen. Foreldre oppfordres til å snakke med barna om 

dette og således forberede dem. 

Videre er det viktig at elever som er syke ikke sendes til skolen. Ved den minste tvil skal elevene 

holdes hjemme.  

Avslutningsvis vil vi be om forståelse for at hverdagen i skole blir annerledes enn slik vi kjenner den 

fra før. Vi gjennomfører her mange tiltak for å gjøre vårt bidrag til forebygging av smitte. Rammer og 

forutsetninger er ikke som i midten av mars, men vi forsøker å gjøre vårt ytterste for at dagene skal 

bli så gode og innholdsrike for voksne og elever som mulig 

 

På vegne av oss alle på Stortangen skole, og på hjemmekontor, ønsker jeg dere alle hjertelig 

velkommen tilbake! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jon S. Pedersen, rektor 

 


