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Gjenåpning av skolen 

 
-Informasjon til elever og foresatte ved Lundehaugen ungdomsskole- 

(Plan gjelder for perioden 11.mai-22.mai, men kan revideres ved behov) 

 

Lundehaugen ungdomsskole er utrolig glade for at vi nå endelig kan ønske elevene våre 

velkommen tilbake til skolen igjen.  

I pressekonferanse torsdag 7.mai annonserte Regjeringen at grunnskolene åpner igjen fra 

mandag 11.mai. Vi har klar en plan for å starte opp igjen i lokalene våre på en sikker og 

trygg måte. Vår spesielle utfordring på Lundehaugen ungdomsskole er at vi har en åpen 

skole, store klasser og gode men relativt små klasserom. Det betyr at vi har noen ekstra 

hensyn å ta for å holde oss til anbefalingene i smitteveileder for ungdomsskolene:  

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 

2020”.  

 

Mandag 11.juni er alle lærere på skolen og får opplæring i smittevernrutinene vi må ha 

på skolen de neste ukene. I tillegg gjør lærere klar klasserom slik at de står klar til å ta 

imot elevene tirsdag 12.mai.  

Dette betyr at elevene blir hjemme mandag 11.mai.  

I løpet av mandagen skal alle elever få beskjed fra lærer om når de skal møte på 

skolen. 
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Trygt og godt skolemiljø  
Vi ønsker elevene velkommen tilbake til skolen. Når vi møtes må vi alle ha ekstra fokus på 

smittevern. Disse smitteverntiltakene ønsker staten at vi følger (trykk på lenkene): 

 

Smitteforebyggende tiltak 

● Syke personer skal ikke være på skolen 

● Når skal elever og ansatte møte på skolen? 

● Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen? 

● Når sykdom oppstår på skolen 

● Hva hvis en i husstanden til en elev/ansatt er syk 

● Hvis en i husstanden til en elev/ansatt har bekreftet Covid-19 

● God hygiene 

○ God hånd- og hostehygiene 

○ Godt renhold 

● Redusert kontakt mellom personer 

● Smitteverntiltak i enkelte fag på ungdomstrinnet og i videregående opplæring 

Når elevene kommer til skolen 

Elevene vasker hendene godt rett før de går til skolen. Når de kommer til skolen skal de gå 

direkte til sitt klasserom. 8. trinn bruker inngang ved oransje stol, 9. trinn går inn ved kantina 

og 10. trinn går inn ved skateramp. Klasserommene er opplåst fra 08.00. Når elevene går 

inn i klasserommet skal hendene sprites. Vakt påser at ikke elevene oppholder seg i 

gangareal. 

Transport til og fra skolen 

Elevene som har rett på skoleskyss har fortsatt samme rett til skoleskyss som før 

skolestengingen. I skolebussen skal dere prøve å holde 1-metersregelen.  

Organisering av elevene i klasser og grupper 

Den enkelte klasse blir delt i to kohorter. Gruppene kommer til skolen annenhver dag og 

følger ordinær timeplan. I løpet av en toukersperiode har elevene totalt sett hatt en uke 

tilstedeværelse på skolen. De andre dagene jobber elevene med dagsoppdrag gitt av lærer. 

Hele klassen (både de på skolen og de som er hjemme) har felles digitalt morgenmøte 

kl.08.15. for å gå gjennom dagens program og oppgaver. 

 

 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#syke-personer-skal-ikke-vare-pa-skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#nar-skal-elever-og-ansatte-mote-pa-skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#nar-skal-elever-og-ansatte-ikke-mote-pa-skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#nar-sykdom-oppstar-pa-skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#hva-hvis-en-i-husstanden-til-en-elevansatt-er-syk
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#hvis-en-i-husstanden-til-en-elevansatt-har-bekreftet-covid-19
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#god-hygiene
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#hand-og-hostehygiene
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#godt-renhold
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#redusert-kontakt-mellom-personer
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#smitteverntiltak-i-enkelte-fag-pa-ungdomstrinnet-og-i-videregaende-opplaring
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Organisering av undervisning 
Målet vårt nå er at vi i størst mulig grad normaliserer skolehverdagen for elevene. Elevene 

følger ordinær timeplan i sine faste klasserom dagene de er på skolen og jobber med 

varierte dagsoppdrag dagene de ikke er på skolen. Vi tror dette blir en forutsigbar og trygg 

skolehverdag for elevene.  

Friminutt og mat 

Vi holder på de opprinnelige tidspunktene for timer og friminutt. I friminuttet kan elevene 

velge om de vil være i klasserommet eller gå ut. Ved utgang/inngang skal elevene gå ut via 

branndør fra klasserommet.  

Tildelte soner ute for det enkelte trinn: 

8. trinn: Ved trimapparat 

9. trinn: Midtdelen av bygget rundt hovedinngang 

10. trinn: Ved skateramp og fotballbane. 

Kantina kommer til å være stengt fram til sommeren. Elevene må derfor ha med seg egen 

matpakke i denne tiden. 

Rutiner for renhold 

● Alle må ha eget utstyr. Det er ikke mulig å dele eller låne utstyr. 

● Elevene har fast plass i klasserommet hele perioden 

● Elevene henger yttertøy på egen stol. 

● Hvert trinn får tildelt faste toalett: 

FA: På avdelinga 

8. trinn: Nede ved administrasjonen 

9. trinn: Utenfor rom 209 

10. trinn: Utenfor rom 215 

● Elevene vasker av pult og stolrygg på slutten av dagen, med såpespray og papir. 

● Daglig vask av klasserom foretas av renhold 

  



 

Plan for gjenåpning av Lundehaugen ungdomsskole 

 

4 

Risikogrupper 

Ansatte 

I smittevernveilederen og FHI står det definert hvem som blir regnet som risikogruppe. I 

veilederen står det videre: “Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp 

av Covid-19 bør vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt 

for, må ha legeerklæring”. 

 

Hvis en ansatt ikke skal være nær elevene, vil den ansatte bli omdisponert til å drive 

undervisning nettbasert eller følge opp elever via telefon eller nett.  

Elever 

I smittevernveilederen står det hvilke barn/elever som bør holde seg hjemme og hvilke som 

bør være på skolen. Er du usikker, les gjennom denne før du eventuelt tar kontakt med 

fastlege for å drøfte saken.  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/er-det-noen-ungdom-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle--hensyn-til/#voksne-foresatte-ansatte
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/er-det-noen-ungdom-og-ansatte-det-ma-tas-spesielle--hensyn-til/#voksne-foresatte-ansatte

