
Viktig info før skolestart! 

Fom. 12.05.20 åpner vi opp skolen for 5.-7. klasse. Elevene starter opp 
hver dag 08:30. Skoletiden vil være lik som den har vært. I tiden 
fremover kommer vi til å ha svært stort fokus på hygiene og 
smitteverntiltak. Dette kommer til å være førsteprioritet fremover på 
skolen. Det betyr at det blir ikke vanlige skoledager, selv om elevene 
starter opp igjen. Elevene kommer til å ha mye av det samme opplegget 
på data, som de er vant til fra hjemmeskole. Dette for å sikre at vi ikke er 
for mye oppi elevene, og at vi prøver så langt det går å holde en meters 
avstand. 

Elevene skal ikke ha lekser fremover, det blir kun oppgaver/undervisning 
på skolen. Derfor utgår leksehjelp. Gjerne snakk mye og ofte med barna 
om smitteverntiltak og hygiene, slik at de blir drillet på dette. Vi 
oppfordrer alle til å huske å gå på do før de kommer på skolen, samt 
vaske hendene. Elevene får hver sin plass, stol og utstyr som KUN de 
skal bruke. Kroppsøving vil være utendørs, da gymsalene ikke åpner 
enda. Det vil ikke være mulighet for å dusje og skifte.  

For at elevene skal kjenne på at det skal være hyggelig å være på 
skolen, er det veldig fint at dere foresatte hjelper barna med å forberede 
de på at det ikke vil bli “vanlige” skoledager selv om skolen åpner. Vi 
ønsker derfor at dere går gjennom reglene som står under, med barna 
deres slik at de skal bli så godt forberedt som mulig før de kommer på 
skolen. I klasserommet sitter elevene alene med 1 meters avstand, og 
elevene vil ha friminutt klassevis, og kan ikke være sammen med elever 
fra andre klasser i løpet av skoletiden.  

Vi oppfordrer dere foresatte til å hjelpe med at elevene ikke kommer på 
skolen før 08:15. Dette for å hindre frilek og nær kontakt. Foresatte skal 
ikke gå inn på skolen, og elevene stiller opp klassevis foran base 1 når 
de kommer om morgenen, med 1 meters avstand mellom hver elev. Det 
vil være minst en voksen tilstede utenfor basen. Etterhvert kan det bli 
mulighet for elevene å gå inn i klasserommet fra 08:15 hvis de kommer 
tidlig på skolen. 



 
Elevene kan ikke la noe ligge i garderoben utenom innesko. Skal 
elevene ha med seg skift, luer etc. MÅ det ligge i sekken! 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra 
Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, 
dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder 
seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen 
andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal 
dere ikke følge barna til skolen. 

Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må 
hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig. 

 

VIKTIG: ALLE ELEVER MÅ HA MED SEG 
FERDIGLADET CHROMEBOOK OG LADER HVER 
DAG! DET ER IKKE KAPASITET TIL Å LAGE ET EGET 
OPPLEGG TIL ELEVER SOM GLEMMER 
CHROMEBOOKEN.  
 
Gjerne gå inn på minskole.no/tunballen for å lese mer om generell 
informasjon. 
 

Regler: 

● Elevene skal ikke være opp i hverandre, men prøve å holde en 
meter avstand 

● Det blir ikke ordenselever fremover - lærer henter frukt/melk 



● Det er kun elevene som har krav på fri skyss som kan ta 
skolebussen. Husk å minne elevene på at de ikke skal sitte med 
hverandre på bussen frem og tilbake til skolen! 

● Ingen mobilhotell - Har de med seg mobil skal den ligge avslått i 
sekken fra de kommer til de går fra skolen. 

● Elevene blir møtt av voksen når de skal inn fra friminutt. 

● Elevene får ikke lov til å ha med seg noen gjenstander utenom 
skoleting hjemmefra. 

● Elevene skal ikke byttelåne viskelær, blyant ol. 

● Viktigst av alt er at elevene er nøye med håndhygiene og at 
både de og vi følger smitteverntiltakene. De må vaske hendene 
før de drar hjemmefra.  

 

 


