
Smeaheia skoles plan for skoleåpning mandag 27. april 

27. april åpner Smeaheia dørene for 197 elever på 1.-4. trinn og 90-100 elever på 
SFO. Vi gleder oss til å fylle klasserom, ganger og skolegårder med barn, latter og 
smil igjen.  

Syke skal bli hjemme. Det skal være god hygiene og fysisk avstand med redusert 
fysisk kontakt. Skolen har egne rutiner i.f.t. renhold og har økt renhold på utsatte 
områder. Vi tilrettelegger slik at vi  kan ta imot skolebarna etter kravene i den nye 
veilederen om smittevern for 1.-7. trinn. Lærerne er instruert i hvordan elevene skal 
utføre håndvask flere ganger om dagen uten kø og nærkontakt. Informasjonsfilm fra 
Folkehelseinstituttet er lagt ut til alle elevene, slik at de er forberedt på nye rutiner. 
Eget informasjonsskriv om nye rutiner på skole/SFO er sendt til foresatte. 

 
Organisering av elevene i grupper (kohort) 
 
På grunn av retningslinjer, når det gjelder distanse mellom elevene i klasserommet 
og begrensing av antall elever pr gruppe (kohort), blir det følgende fordeling: 
 
1a - 18 elever - deles i en/to kohorter: 1.1 og 1.2:  
    SFO: 1.1 og 1.2:  
1b - 24 elever - deles i to kohorter: 1.3 og 1.4:  

   SFO: 1.3 og 1.4:  
 
2a - 26 elever - deles i to kohorter: 2.1 og 2.2:  

   SFO: 2.1 og 2.2:  
2b - 28 elever - deles i to kohorter: 2.3 og 2.4: 

   SFO: 2.3 og 2.4:  
3a - 24 elever - deles i to kohorter: 3.1 og 3.2:  

   SFO: 3.1 og 3.2:  
3b - 18 elever - er en kohort:                     3.3:  

   SFO:            3.3:. 
 
4a - 21 elever ⇘ 
4b - 20 elever    Totalt 60 elever - deles i fire kohorter 
4c - 19 elever⇗ 
 
4.1 -  
4.2 -  
4.3 -  
4.4 -  

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/


SFO:  
 
Dette gir et behov for 15 klasse-/baserom. Se oppmøtested i eget dokument.  
 
Fordeling i klasserom 

 “Nybygg”  

  

Rom 509 
3a 

Rom 532 
4.4  

  

Rom 508 
3b 

Rom 528 
4.2  

  

Rom 503 
3a 

Rom 520 
4.3  

  

 Rom 516 
4.1  

  
  

 

  ”Gammelt” bygg  

     

  Fløy 3   

130 
Ikke i bruk  

270 
2a 

271 
2b 

272 
2a 

     

  Fløy 2   

     

225 
Enkeltelever 

5.-7. trinn  

255 
1b 

256 
1b 

257 
2b 

     

  Fløy 1   

     

  

241 
1a 

242  
1a  

 
 
 



Hånd- og hostehygiene 

- Plakater er hengt opp i alle klasserom og toalett. Rutinen er at elevene skal 
vaske hendene før de går til skolen, når de kommer til klasserommet, før og 
etter måltid, ved hosting/nysing, etter toalettbesøk og ellers ved synlig skitne 
hender. 

- Alle klasserom er utstyrt med ekstra såpe og tørkepapir. 
- Klasserom og toaletter er merket slik at hver  kohort har fått tildelt sitt toalett. 
- Når ikke vanlig vask er mulig brukes våtservietter og antibac. 
- Første skoledag gjennomgås nye rutiner for smitteverntiltak nøye. 

Renholdsrutiner 

- Elevene vasker egen pult daglig 
- Klasserommene vaskes daglig 
- Kontaktflater som kraner, håndtak, lysbrytere m.m. blir vasket tre ganger 

daglig 
- Læringsmateriell, leker og annet deles ikke mellom kohortene 
- Brukte leker og spill rengjøres daglig 
- Leker tas ikke med hjemmefra og klassebamser settes i karantene 

Redusert kontakt 

- Elevene er spredt på hele skolen og hver kohort har fått tildelt hvert sitt 
oppmøtested 

- Klasserom er klargjort med pultene i god avstand til hverandre 
- Uteområdet er inndelt i soner, og friminutter fordelt slik at kun samarbeidende 

kohorter er i samme område samtidig 
- Lærerne kan ha hjemmekontor etter undervisningstid 

Bruk av rom: 

K&H-rom, M&H-rom og mediatek er stengt.  

Mediateket: Hver mandag kan pedagogen for hver kohort kan gå inn på mediateket 
og låne 25 bøker til kohorten. Disse bøkene beholdes i kohortrommet. Bøkene 
leveres tilbake på mediateket hver fredag. Bøkene skal da være i karantene til 
mandag. 

Husk at regler for smittevern angående utstyr/felles leker også gjelder angående 
bøker.  

 



 

Sjekkliste for de ansatte: 

Undervisningspersonalet 

Tiltak Utført 

Del elevene inn i kohorter. Gi oversikt til ledelsen og SFO om gruppedeling 
innen fredag 24., slik at SFO-lister kan opprettes 

 

Informer foreldrene om gruppedeling, oppmøtested og tidspunkt på 
Transponder innen fredag 24. 

 

Sett deg inn i smitteverntiltakene som du finner i den nasjonale veilederen: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasj
on-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 

Gjør klar klasserommet med avstand mellom pultene. Eventuelle pulter til 
overs stues sammen bakerst i klasserommet 

 

Rydd og gjør klar garderoben du skal bruke. Klær/utstyr som ligger igjen i 
garderoben etter lockdown samles i søppelsekk og leveres aktuell lærer. 
Eventuell midlertidig merking med gule post-it lapper. 

 

Vask og gjør klar leker og spill som skal brukes (se veilederen). Ting som 
ikke kan vaskes må pakkes vekk 

 

Lag plan for håndvaskrutiner for elevene. Her finner du plakat hvis du ønsker 
å henge opp flere steder: Beredskap og krisehåndtering 

 

Tenk over/lag en plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei 
inn og ut 

 

Tenk over/gjør klar oppgaver elevene kan gjøre mens de venter på at alle 
skal bli ferdige med håndvask 

 

Sett klassebamsen i karantene  

1.økt mandag bør ha fokus på hvor kjekt det er å se elevene igjen, samt 
gjennomgang av nye rutiner. Bl.a. har hver kohort fått tildelt sitt eget toalett 
(har blitt merket). Dette må elevene gjøres kjent med 

 

For dere med nytt klasserom: Finne egnet sted til å oppbevare bøker og 
utstyr. F.eks kan elevene ha med en pose hvor de legger bøkene 

 

Planlegg for vask av brukte leker/spill på slutten av hver dag (vask med 
klut/papir vann og såpe, sprit eller oppvaskmaskin) 

 

Hent diverse smittevernsutstyr hos administrasjonskonsulent  

 
 
 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell/hygieneplakat-smitte.pdf/_/attachment/inline/4f214def-51cb-45a9-9375-d50309edc0ae:fb5ccf10f537c73dfbfd14eab0dbbd1af4c43dd8/hygieneplakat-smitte.pdf


SFO; side 2 
Personalet i SFO 

Tiltak Utført 

Sett deg inn i smitteverntiltakene som du finner i den nasjonale veilederen: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasj
on-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 

Bli med i “klasserommet” “Smeaheia - Korona”. Her finner du viktig felles 
informasjon  

 

Vask og gjør klar leker og spill som skal brukes (se veilederen). Ting som 
ikke kan vaskes må pakkes vekk 

 

Lag plan for håndvaskrutiner for barna (håndvask før og etter spising, etter 
utelek osv.)  

 

Tenk over/lag en plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei 
inn og ut 

 

Tenk over/gjør klar aktiviteter barna kan gjøre mens de venter på at alle skal 
bli ferdige med håndvask 

 

Gjør deg kjent med hjemsendings- og hentetider for gruppen du skal ha 
ansvar for 

 

Planlegg for vask av felles utstyr/leker på slutten av hver dag (vask med 
klut/papir vann og såpe, sprit eller oppvaskmaskin) 

 

Tenk igjennom lek og aktivitet som kan gjennomføres ute og inne samtidig 
som en ivaretar smitteverntiltakene (se feks. SFOnett.no for tips) 

 

Første samling mandag bør ha fokus på hvor kjekt det er å se barna igjen, 
samt gjennomgang av nye rutiner. Bl.a. har hver kohort fått tildelt sitt eget 
toalett (har blitt merket). Dette er barna informert om av lærerne, men må 
repeteres i SFO-tid  

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#god-hand--og-hostehygiene
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#god-hand--og-hostehygiene
https://www.sfonett.no/

