
 

 

 

 

 

 

Til elever og foreldre på 1.-7.trinn     Mosterøy 12.05.2020 

 

Skolen åpner også for elever fra 5.-7.trinn fra onsdag 12.05.2020. Skolebussene skal kjøre som vanlig, 

og skolen har vanlig skoledag.   SFO er inntil videre åpen etter skoletid til kl 16.00, og det er ikke 

morgen-SFO.  Skolen blir i denne tiden preget av mange nye regler som bestemmer hvor elevene skal 

være, hvem de skal være sammen med, og hvordan de skal oppføre seg.   

 

Skolen vil forholde seg til rådene myndighetene har gitt oss i veilederen om smittevern 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 

Her legges det vekt på tre viktige forhold for å bremse smittespredning: 

• Syke personer skal ikke være på skolen 

• God hygiene 

• Redusert kontakt mellom personer. 

 

Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO 

Syke barn og ansatte skal holde seg hjemme dersom de er syke eller har symptomer på 

luftveisinfeksjon.  De kan komme tilbake når de har vært symptomfrie i et døgn. 

 

God hygiene 

Alle barn vil få opplæring i hånd- og hostehygiene.  Det er laget egen rutine for når håndvask og 

hånddesinfeksjon skal brukes i løpet av skoledagen, både for barn og voksne.  Alle barn skal ha rene 

hender når de starter hjemmefra, og vi anbefaler at elevene også vasker hender med en gang de 

kommer hjem. 

 

Vi må i fellesskap prøve å lære barna at de skal hoste eller nyse i albuen, og ikke mot andre.  

  

Alle elever må ha med egen matpakke hjemmefra.  Dette gjelder også for måltidene i SFO.  Melk og 

frukt blir delt ut av de voksne.  På grunn av stans i den ordinære leveransen, kan det fortsatt ta noen 

dager før blir melke- og fruktleveransene er normale.  

 

Det er utarbeidet egen plan for forsterket renhold på skolen med særlig fokus på renhold av 

kontaktflater. 

 

Mosterøy skole 
Vodlaveien 1 
4156 MOSTERØY 
Tlf.:  51 72 03 00   
E-post: kristin.surnevik@stavanger.kommune.no 
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Redusert kontakt mellom personer 

Skolen har organisert elevene i kohorter i tråd med rådene i veilederen.  Hver klasse blir definert som 

en kohort, med unntak av 3.trinn som er delt i to kohorter.  Klassene samarbeider kun på trinnet, og 

trinnene skal ikke blandes.  Det blir faste voksne som arbeider på hvert trinn.  Hvert trinn har sitt 

eget uteområde som de deler med elever på et annet klassetrinn.  Hvert trinn har friminutt til ulike 

tider, slik at trinnene ikke blir blandet.  I klasserommene er det en meters avstand mellom pultene.  

Vi prøver etter beste evne prøve å lære barna å holde avstand til andre både i lek og arbeid.   

 

På SFO organiserer vi barna på samme måte som i skolen.  Det vil være en fast gruppe pr trinn, og de 

vil bruke de samme rommene og uteområdene.   

 

De voksne på skolen er organisert i små team, og kan bare samarbeide fysisk i disse små teamene.  

De voksne er pålagt å holde god avstand til hverandre.   

 

Vi har brukt alle skolens ressurser i denne organiseringen.  Organiseringen er sårbar for sykdom hos 

de voksne.  For å holde de voksne friske er det ekstra viktig at ikke syke barn blir sendt på skolen.  

Ved sykdom kan vi i noen grad ta inn vikar, men vi kan også måtte omdisponere personalet som er på 

trinnet.  Vi prøver så langt det lar seg gjøre å redusere antallet voksne elevene har kontakt med.   

 

Det er redusert kapasitet på skolebussene, men skolen samarbeider med Kolumbus og Norgesbuss 

for å få så god kapasitet som mulig.  Se eget skriv om skoleskyssen.  Vi oppfordrer elever til å gå, 

sykle eller bli kjørt til skolen.  Mange foreldre velger å kjøre elevene til skolen.  Husk å bruke 

dropsonene ved klubbhuset og avdeling 1 til henting og levering av elever. 

 

Når elevene kommer til skolen skal de gå direkte til klasserommet sitt hvor de vil bli tatt imot av de 

ansatte.  

 

Skoletilbudet 

Skoledagen blir ikke helt lik som før.  Skolen har ikke ressurser nok til å tilby full undervisning i alle 

fag.  Vi prioriterer derfor fagene norsk, engelsk og matematikk.  Det er lærerne som har ansvar for 

undervisningen, men ansvaret for gjennomføring av skoledagen blir fordelt mellom lærere, 

miljøterapeuter og assistenter.  Skolen vil i perioden fram mot sommerferien ligge på et lavt nivå når 

det gjelder lekser.  De fleste klassene vil ha leselekser, og eventuelt noen få lekser i tillegg.  Vi syns 

lesing er aller viktigst å vedlikeholde, og vi oppfordrer alle foreldre til å sette av tid til en liten leseøkt 

hver ettermiddag. 

 

Planer og rutiner 

Skolen utarbeider planer og rutiner i henhold til sjekklisten i veilederen.  For at foreldrene skal ha så 

god innsikt som mulig, vil disse rutinene bli publisert på skolens hjemmeside under fanen merket 

«Rutiner korona» i menyen til høyre på forsiden.  Planene vil bli lagt ut på skolens hjemmeside etter 

hvert som vi får dem på plass.  Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe. 

 

Vi ønsker alle elever og foreldre velkommen tilbake til skolen!   

 


