
Avklaringer om høyere tiltaksnivå ved Smeaheia skole til og med 27. april

Nord-Jæren innfører høyere tiltaksnivå til og med 27. april. Påbud om hjemmekontor betyr
at alt av møter, fellestider, forberedelse av undervisning osv skal foregå digitalt fra
hjemmekontor.
Her er avklaringer for oss som jobber på Smeaheia:

● Siden vi har påbud om hjemmekontor legger vi til rette for dette. Alle dager kan
pedagogene dra rett hjem etter undervisning.

● Fellestiden på tirsdag starter kl. 13.15, så alle har mulighet til å dra hjem etter endt
undervisning hvis de ønsker det. Er reisetiden lengre blir du med på møtet digitalt så
fort du er hjemme.

● Personalmøter for SFO avvikles digitalt Så langt det er mulig må dere sitte enkeltvis.
Baserom fløy 1 og personalrommet er ledig for kohorter, maks fem personer til stede
samtidig. Husk å vaske av brukte flater. Bruk gjerne faste arbeidsplasser (ha på
headset).

● Dager du starter senere trenger du ikke komme til skolen før du starter
undervisningstid/SFO-tid. Tilsvarende kan du være hjemme i den nedsatte tiden du
har til verv/funksjoner og lesetid

● Vi kan fortsatt bruke personalrom til pauser, men må sørge for minst to meters
avstand. Vi bruker ett bord pr. person. Alle må vaske flater rundt der de har sittet når
de forlater rommet.

● Du kan være med din kohort når du er på jobb, men minimaliser fysisk kontakt. Vær
spesielt oppmerksom på avstand og smittevern.

● For de hvor det er mest praktisk å komme tidlig på morgenen, eller å bli på skolen
etter undervisning er det muligheter for det, forutsatt at det er god plass på huset og
avstands- og smittevernregler blir ivaretatt.

● Ledelsen er fysisk til stede når det er elever på skole/SFO. Vi er spesielt
oppmerksom på avstand og smittevern. Rektor vurderer at alle kan være til stede, så
skolen blir ledet på en forsvarlig måte og skolen har beredskap til å dekke bl.a. tilsyn
og vikartimer.

Hilsen rekTor


