
INFORMASJON
TIL FORESATTE

Innføringskolen på Johannes læringssenter



Timeplan

 Barnetrinn1. – 7. klasse:

 Mandag, onsdag og torsdag: 08.30 – 13.45

 Tirsdag og fredag: 08.30 – 13.00

 1. – 4. trinn har egne friminutt og 5. – 7. trinn har egne friminutt. Dette er nytt i 
år. Vi må ha en slik inndeling på grunn av smittevernhensyn. 

 SFO: Se eget skriv fra Tone. Viktig med info om dette, da det er store endringer.



BUSS 

 Det er bare elever på 1. - 7. trinn som har anledning til å følge skolebussen.

 Egne busstider for hver enkelt elev om morgenen. 

 Alle elevene får med seg en bussliste hjem første skoledag. 

 Elevene har faste plasser i bussen.

 Alle elever som tar buss, må ha skriftlig melding fra foreldrene dersom de ikke 
skal følge bussen hjem som vanlig.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
MUZZI



Hva trenger elevene?

 Skolesekk som er stor nok til A4 bøker. Sekken skal 
også ha plass til en Chromebook.

 Mat til lunsjmåltid, drikkeflaske til vann. Elevene skal 
ha med sunn mat og frukt. 



Covid-19

 Elevene sendes rett inn til klasserommet om morgenen når de 
kommer med bussene. 

 Elevene vasker hendene ved skolestart, etter alle friminutt, før og 
etter spising og ellers ved behov.

 Antibac er tilgjengelig i klasserommet og på turer.
 Elevene rengjør pultene sine hver dag.
 Hyppigere renhold av klasserom og fellesareal.
 Delte friminutt for småskolen og mellomtrinnet.
 Har eleven luftveissymptomer eller blir dårlig: Hold barnet hjemme. 

Gi beskjed til kontaktlærer.
 Følg med på skolens hjemmeside og Stavanger kommunes 

hjemmeside for oppdatert informasjon om viruset og hvilke 
smittevernregler som gjelder. Skolen gir beskjed til dere foresatte 
dersom det oppstår smitte.



Skolestart mandag 17. august

 Vi gleder oss til å se dere på mandag!
 Skoledagen starter kl. 8.30. Elevene på 2. – 7. trinn 

går rett til klasserommet sitt. Det er voksne ute som 
hjelper elevene å finne fram til sitt klasserom. Elevene 
på 1. trinn samles i skolegården (ved trappene) til en 
kort fellessamling. Foreldrene kan være med på 
samlingen, men ikke inn i klasserommet.

 HUSK: Har dere reist til utlandet i sommer? Sjekk om 
det er krav om karantenetid før du kommer på skolen. 
Gi beskjed til kontaktlærer.



Ta kontakt med oss!

 Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker 
mer informasjon

 Vi ønsker å ha et tett og godt samarbeid med dere 
foresatte
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