
Vi er så klare for å komme tilbake til hverdagen! Vi gleder oss så mye til å treffe alle helter 
og å se de ansikt til ansikt igjen! Dessverre er det slik at det ikke blir helt det samme som før. 
Selv om vi er tilbake på skolen, betyr ikke dette at vi kan hvile helt enda. Det er mange nye 
og viktige regler å forholde seg til. Jo bedre vi følger dette, jo større sannsynlighet er det for 
at vi kan ha skole helt til sommerferien starter! 
Først, det aller viktigste: 

- Heltene skal så godt det lar seg gjøre komme så nært som mulig 0830. Fra 0825 
vil vi åpne dørene og slippe de inn. Når de ankommer skolen SKAL de gå på 
nedsiden og opp trappen som er nærmest hovedinngangen. 

- Det anbefales å unngå kollektivtransport så godt det lar seg gjøre. Kjøring, 
sykling eller gange er å foretrekke 

- Voksne kan ikke bli med inn i gangen eller klasserommet, så lenge ikke noe 
annet er avtalt. 

- Vi vasker hendene når vi kommer inn, når vi går ut, når vi har vært på do osv. 
Alltid såpe. 

- 1-metersregelen gjelder så godt det lar seg gjøre, både i timen og ute i 
friminuttet. Her er det viktig at også dere hjelper oss å minne de på dette. 
Smittevernet på skolen er også med hensyn til dere voksne hjemme og annen 
nær familie. 

- Terskelen for sykdom er lav, både for dere og for oss. Det betyr at hvis helten 
viser enkle symptomer, som gjentakende hoste, snørring og 
varme/kulde-tokter, så SKAL helten holdes hjemme. Vi har også lav terskel for 
å sende helten hjem hvis dette er noe som utvikler seg på skolen. Heltene skal 
holdes hjemme til de har vært symptomfrie i et døgn (24 timer). 

- Hvis heltene ders har noen form for allergi som kan slå ut i nysing, snørring 
osv; gi beskjed! Slik kan vi unngå misforståelser og mistolke symptomer.  

- I pausene er vi på oversiden i lillefri (fra fontenen til storhusken) og 
basketbanen/haugen i storefri. 

- Vi setter av tid til håndvask og desinfeksjon. 
 
Som dere ser, er det mye å forholde seg til. Vi vet ikke alt selv enda heller. Dette blir en uke 
med mye beskjeder og regler. Vi ber om forståelse for dette. Vi setter stor pris på at dere er 
så forståelsesfulle! Dere er til stor hjelp for oss! Sammen skal vi klare å gi heltene våre en 
god og trygg skolehverdag! 
 
Vi ser fram til å se alle sammen! :) 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øystein og Hilde 
 
 


