
Velkommen til nytt skoleår 
 

Kjære elever og foresatte!  
 
Nå gleder vi oss til å starte opp nytt skoleår. Første skoledag er torsdag 20.08!  

 

 
 

Her finner du informasjon om oppmøtetider og hvordan skolene tilpasser smitteverntiltak. 

Vi starter opp på gult nivå (se under), noe som betyr at skoledagen blir slik den var før sommeren 
med tanke på koronatilpasninger. Vi fortsetter å være ekstra nøye med å sikre godt smittevern, og er 
spesielt opptatt av: 

1. Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke 
2. God håndhygiene og godt renhold 
3. Redusert kontakt mellom personer 

 
Organiseringen av skolehverdagen vil bli ganske lik som da vi avsluttet i vår. Vi må fremdeles ta 
forhåndsregler ifht korona. Det er viktig at vi alle er nøye med håndvask og holder avstand til 
hverandre. For å sikre denne avstanden mellom trinn, har vi satt opp faste steder dere skal møte om 
morgenen. Lærerne og andre voksne fra trinnet vil møte dere på oppsatt sted. De voksne er på plass 
fra 08.25, og vi oppfordrer alle elever om å gå rett til oppmerkeŧ oppmøtested og ikke å møte opp på 
skolen før kl.08.25.  1.trinn møter utenfor statuen på skolegården med sine foresatte. 

Elevene på 2.-10.trinn starter til vanlig tid, kl. 08.30.  

1.trinn starter kl.09.00.  

Første skoledag varer til kl.12.10.  

 

 

 

 

 



Oppmøteplass for den enkelte klassen pga corona tiltak, se kartet under:   

 

 

FHI har utarbeidet en trafikklysmodell som viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene på 

rødt, gult og grønt nivå. Her hos oss starter vi skoleåret på gult nivå. 

Dette er hovedprinsippene i de ulike smittevernnivåene for skolen: 

 

 

Du kan lese mer om coronatiltak på følgende nettsider  

Grønt nivå   Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå 
håndhilsning og klemming. 

Gult nivå    Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på 
skolen med vanlige skoledager. 
Skolegården vil bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. 
Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger. 

Rødt nivå Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser 
hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til 
ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være en del ute. 

 

 

Skolegården inndelt i soner fra uke 34  

oppmøteplasser og egne områder i skolegården 

for ulike klasser/kohorter* i pauser/friminutt for å 

minske kontakt mellom ulike kohorter 

 



Skole – informasjon om koronasituasjonen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-

og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/ 

Nivåinndeling av smitteverntiltak på https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-

beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-

skoler/#153733 

- Smitteverntiltak barnetrinnet: 
https://www.udir.no/contentassets/5b1a6afee55c45ef8c49c0505cd096e6/udir20003_plakat
er_nivainndeling_a3_barneskole.pdf 

- Smittevernetiltak ungdomstrinnet: 
https://www.udir.no/contentassets/5b1a6afee55c45ef8c49c0505cd096e6/udir20003_plakat
er_nivainndeling_a3_ungdomsskole.pdf 

 

 

Nok en gang velkommen! Vi gleder oss til å se dere alle igjen. 

 

Ledelsen på Karasjok skole 
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