
Kjære alle sammen. 
 
Velkommen tilbake til skolen igjen. Nå gleder vi oss veldig 
til å se alle barna igjen! 
 
Skoledagene blir ikke helt som før, for vi må fortsatt ta 
hensyn til smittevernregler. Vi kommer til å være i mindre 
grupper, til å vaske hendene ofte og vi kan ikke dele på felles utstyr eller låne ting av 
hverandre. Hele trinnet blir delt i tre grupper som skal være i eget rom med faste voksne. 
Disse gruppene, kohortene, kan komme til å endre seg etter hvert. Hvem som tilhører de 
ulike kohortene og hvor de skal møte på mandag, står nederst her og i eget skriv på 
Classroom, i emnet Skolestart april 2020.  
 
Skolen har valgt å ha et fleksibelt starttidspunkt for å sikre en bedre mulighet til å kunne spre 
elevene og minske smitte. 4. klasse skal derfor møte  i skolegården kl 08.40. Elevene må 
passe på at de ikke kommer for nær elever som ikke tilhører sin kohort også før skolestart. 
 
Dersom dere ønsker å melde fra om noe spesielt vi bør vite om før oppstarten, er det fint om 
dere sender en epost til kontaktlæreren. 
 
Det blir ikke vanlige gymtimer. Vi vil være noe ute hver dag, så sørg for at du alltid har klær 
og sko som passer til været. 
 
Dette må du ha med deg på skolen mandag 27. april kl 08.40: 
 

● Alle skolebøkene 
● Chromebook (ferdig ladet) 
● Pennal med spiss blyant, visk, blyantspisser og fargeblyanter 
● Matpakke (ikke nudler), to matpakker dersom de skal på SFO etterpå 
● Vannflaske 

 
Melkeordningen vil fungere som den normalt gjør. Det blir ikke frukt i denne perioden.  
 
LEKSER? Hvis du jobber godt på skolen og blir ferdig med arbeidsoppgavene, kan det godt 
være at du slipper lekser denne første uka. Det blir ikke leksehjelp i uke 18.  
  
Vi gleder oss til å se dere alle sammen igjen! 
 
 
 
 
 
Hilsen Hilde, Beate, Tone Kristin, Terje og Helene. 
 
 
 



 
Rom: 4A Rom: 6B Rom: 4B 

Kohort 1 (kun 4A)  
Beate 
Kl 08.40: Møt henne oppe i 
skolegården, så tar vi følge inn til 
klasserommet. Vi bruker 
inngangen til 4.trinn. 

Kohort 2 (4A og 4B) 
Tone Kristin 
Kl 08.40: Møt henne oppe i 
skolegården, så tar vi følge inn 
til klasserommet. Vi bruker 
inngangen til 6.trinn. 

Kohort 3 (kun 4B)  
Hilde 
Kl 08.40: Møt henne oppe i 
skolegården, så tar vi følge 
inn til klasserommet. Vi 
bruker inngangen til 7.trinn. 

Ole Sole Tor  

Mats  Matteo  Daniel 

Ulrik Herman Elias  

Eliah  Christian  Marius  

Vegard Bella Aksel S  

Markus Ea  William 

Hamish Solveig  Håvard 

Sara  --------------- Mikkel 

Caisa  Jonas HM Axel C 

Vilde I Vetle Helle 

Anna Maila Thomas  Sofie WH 

Signe  Julian Melendi 

Selma  Eirik Sofie SH 

Isabell Jonas EL Silje 

Maren Maren Eline 

Martha Synne Vilde 

Camilla  Kaja Helene 

 
 
 
 


