


Informasjon om 
hvordan vi skal ta 
imot 1.-4.trinn.



Smitteforebyggende tiltak

Tre hovedområder:

Ingen barn, ansatte eller foreldre skal 

møte på skolen hvis de er syke.

Skolen innfører klare rutiner for 

håndvask og renhold

Skolen innfører klare rutiner for å 
redusere kontakthyppighet, 

men samtidig ivareta omsorgsbehov 
hos elevene



Smitteforebyggende tiltak – ingen syke inn på skolen
Eleven/ansatte skal ikke på skolen:

• Ved symptomer på luftveissykdom skal elev, ansatt og foresatt holde 
seg hjemme til de har vært symptomfrie minst 1 døgn.

• Hvis elev/ansatt har påvist covid-19, er i karantene eller isolasjon.

• Hvis symptomer oppstår i skoletiden, skal elev/ansatt hjem. Eleven 
venter ute eller på eget rom dersom det er nødvendig. Rommet 
vaskes.



Er det noen som ikke kan på skolen eller jobb i det 
hele tatt?
Barn med alvorlige kroniske sykdommer f.eks. aktiv kreftbehandling, nylig transplanterte, 

alvorlig hjertesykdom/hjertesvikt og alvorlig lungesykdom (egen liste fra NBF).

Les mer på Norsk barnelegeforening sine nettsider:

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-
barnelegeforening/veiledere/informasjon-veiledere-og-prosedyrer-for-barn-og-covid-19/

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-barnelegeforening/veiledere/informasjon-veiledere-og-prosedyrer-for-barn-og-covid-19/


Hygienetiltak vil dreie seg om

•Håndvask – ofte, grundig og til faste tider

•Hosting- i papir eller albukrok

• Forsterket renhold og overflatedesinfeksjon (digitalt utstyr, 
berøringspunkter) foretas av ISS

• Færre kontaktpersoner og faste grupper



Håndvask

• 20 sekunder…

• Før man drar hjemmefra og 
når man kommer hjem

•Når man kommer til 
skole/Sfo

• Etter toalettbesøk

•Når man skal inn fra 
uteaktivitet

• Ved synlig skitne hender

• Før og etter måltider

• Etter hosting/nysing

• Våtservietter og 
hånddesinfeksjon brukes på 
tur.

• Unngå bruk av ringer og 
håndsmykker

• Unngå å ta i ansiktet



Hosterutine

I utgangspunktet skal ingen ansatte eller elever komme på skolen 
dersom de har en hoste de ikke vet hva skyldes.

Om det likevel skulle skje, gjelder følgende:

• Host i papir eller albukrok (papir ligger lett tilgjengelig i klasserom)

• Vask hender direkte etterpå

Gi kontaktlærer beskjed hvis ditt barn har pollenallergi siden disse 
symptomene kan forveksles med Covid-19



Forsterket renhold - hva betyr det i praksis?

• Vanlig renhold forsterkes ved at berøringspunkter 
rengjøres oftere av rengjøringspersonell.

(før skolestart og midt på dagen)

• Vi har laget egne kasser med desinfeksjonsutstyr til alle 

rom. Kontaktlærere etterfyller fra materialrom i 
administrasjon.

• Elevene vasker egen pult før mat og i 
Pad/Chromebook før de går hjem.

• Eleven har ikke med leker eller utstyr hjemmefra. i Pad 

og Chromebook blir på skolen.

• Skolebøker kan fraktes frem og tilbake på skolen, hvis 
behov.



Tiltak for redusert kontakthyppighet 
(redusert antall nærkontakter)

-Undervisning i faste grupper/kohorter med maks 15 elever. 

Bytte kan skje etter helg.

-Fast oppmøtested og tid der elevene holder avstand.

-Mye uteundervisning

-Pauser i ulike områder

-Hvert barn har fast pult, stol og sted til utstyr. Ikke deling 

av utstyr.

-Foresatte henter/leverer uten å komme inn på skolen



Redusert kontakthyppighet- hva betyr det?

• Klassene deles i to kohorter/grupper og bruker to klasserom.

• Faste voksne følger gruppa. Gruppe/kohort 1 og 2 kan være sammen 
utendørs. De voksne kan, dersom det er nødvendig, være i begge 

kohorter, men minst mulig.

• Todelingen brukes også over i Sfo slik at eleven er i det samme 

innearealet gjennom dagen og uka. Sfo-måltid i samme rom.



Redusert kontakthyppighet

• Utstyr/bøker på pult ved siden av seg. Unngå deling av utstyr 
mellom elevene. Skolen sørge for nok skrivesaker, lån unngås.

• Kroppsøving skjer ute – idrettshallen skal ikke brukes.

• Elevene har med seg mat og drikke til skole og SFO. Skolen gir 
melk til de som skal ha.

• Utelek i adskilte soner



Tiltak for redusert kontakthyppighet

• Unngå håndhilsing, klemming og unødvendig kontakt, men 

behov for nærhet og omsorg må ivaretas. Ansatte bør 

vaske/sprite hender etter kontakt og trøst.

• Voksne ute hjelper elevene med å holde avstand.

• Istedenfor å stille opp ute, praktiserer vi flexiinngang

mellom 08.25 og 08.35. Da unngår vi trengsel ved vask og 

får bedre flyt. Elevene går til sin pult og har et arbeid der.

• Kohortene har egne utesoner (se egen plan)



Redusert kontakthyppighet

• 1. trinn kommer til skolen mellom 8.25 og 8.35, vasker hender 
og finner sin pult.

• 2. trinn kommer til skolen fra nedsiden, opp trappen nærmest 
klasserommet, mellom 8.25 og 8.35, vasker hender og finner sin 
pult.

• 3. trinn kommer til skolen fra nedsiden, opp trappen nærmest 
hovedbygget, mellom 8.25 og 8.35, vasker hender og finner sin 
pult.

• 4. trinn kommer til skolen fra gangstien ved den store steinen, 
mellom 8.25 og 8.35, vasker hender og finner sin pult.



Fordeling av klasser på rom
Klasse/

kohort

1 

gruppe 

a

1 

gruppe 

b

2 

gruppe 

a

2 

gruppe 

b

3 

gruppe 

a

3 

gruppe 

b

4 

gruppe 

a

4 

gruppe 

b

Rom 

som skal 

brukes

1.tr rom

Monica

2.tr rom

Christina

3.tr rom
Marianne

4.tr rom

Kristin

6. tr rom

Karoline

7. tr rom

Alv

(Andrea)

8.tr rom

Tonje

8.tr rom

Trine

Arbeidsrom for de voksne

1. og 2. trinn har arbeidsrom der 1.-4. har nå

3. trinn har arbeidsrom i grupperommet i 6. trinns rom (m/glassvegg)

4. trinn har arbeidsrom i grupperommet i klasserommet (m/glassvegg)



Dagsrytme for skole og Sfo

1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn

8.30 - 10.30

Fokus på fag, inne

8.30 - 10.30

Fokus på fag, inne

8.30 - 10.30

Fokus på fag, inne

8.30 - 10.30

Fokus på fag, inne

10.30 - 11.00

Vasking av hender og 

spising

10.30 - 11.00

Vasking av hender 

og spising

10.30 - 11.00

Vasking av hender 

og spising

10.30 - 11.00

Vasking av hender 

og spising

11.00 - 12.00

Frilek ute

11.00 - 12.00

Frilek ute

11.00 - 12.00

Frilek ute

11.00 - 12.00

Frilek ute

12.00 - 13.10

(fredag til 12.45)

Fokus på fag inne/ute

12.00 - 13.10

(fredag til 12.45)

Fokus på fag inne/ute

12.00 - 13.10

(fredag til 12.45)

Fokus på fag inne/ute

12.00 - 13.10

12.00-14.00 ma og on

Fokus på fag inne/ute

Sfo til 16.30 Sfo til 16.30 Sfo til 16.30 Sfo til 16.30



Plan for uteområdet – hvor hver kohort kan leke, 
tidspunkter for langfriminutt

Klasse Uteområde Spisetid/langfri Lillefri

1 Skolegården på øversida Ute:11.00-12.00 - frilek Etter behov, eget 

område

2 Nedsida, skråninga, 

haugen, asfalten på siden 

og bak hallen, frisbee-

banen

Ute: 11.00-12.00 - frilek Etter behov, eget 

område

3 Bingen og den store 

banen

Ute: 11.00-12.00 - frilek Etter behov, eget 

område

4 Utenfor u.tr., oppe og 

nede

Ute: 11.00-12.00 - frilek Etter behov, eget 

område



Telefon til foresatte før fredag

Fokus:

• Ønske velkommen – trygge dem på at 
vi er forberedt (se plakat).

• Si at de må ha med mat til skole og Sfo
samt vann. Si noe om oppmøtested 
(hvilken inngang). Hentested. 

• Tidspunkt:

Mandag 27.4: 1+3kl: 08.30. 2+4kl 
09.00. Deretter kl. 08.30 alle dager. Se 
egen plan.

• Oppmuntre til å bruke hjemmesiden.

• Adkomst til skolen



Sentral informasjon fra Udir og FHI

Veilederen i sin helhet: file:///C:/Users/he081102/Downloads/skoletrinn-1-7.pdf

Infoskriv til foresatte: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-
beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/

Denne informasjonen blir gitt foresatte via sms og  hjemmeside. Vi gir også egen info 
om oppmøtetid, sted og dagsplan som gjelder Karuss.   

Filmer: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-
beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/

Plakater: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-
beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/plakat/

file:///C:/Users/he081102/Downloads/skoletrinn-1-7.pdf
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/plakat/


Telefon 38 07 50 00
post@kristiansand.kommune.no
Kristiansand.kommune.no


