
 
Skoleåret 2019-20 ble sterkt preget av Covid-19. Det ble en spesiell, krevende og lang vår 
for Smeaheia skole i forbindelse med Covid-19. Fra tirsdag 2. juni åpnet vi endelig opp for 
normal skole- og SFO-dag, med fullverdig skoletilbud for alle elever og for alle trinn og 
SFO-baser! Det var godt å være tilbake til normalen, men fortsatt er framtida usikker. 
Alle barnehager og skoler i landet ble stengt fra torsdag 12. mars kl. 18.00. Fram til 27. 
april fikk alle elevene tilbud om hjemmeundervisning. Skolen tilbød omsorgstilbud til barn, 
hvor foresatte arbeidet i en kritisk samfunnsfunksjonen og gjorde det samme for elever 
med særskilte omsorgsbehov. 
 
Mandag 27. april åpnet Smeaheia skole dørene for alle elever på 1.-4. trinn og på SFO. 
Skolen fulgte strenge nasjonale retningslinjer for smittevern. Vi hadde egne rutiner i.f.t. 
hygiene, sykdom, fysisk avstand og renhold. Tirsdag 12. mai åpnet skolen opp for våre 
elever på 5.-7. trinn med et komprimert skoletilbud fra kl. 08.45 - 13.15.  
 
Hele perioden har alle våre elever møtt opp og fått undervisning på skolen. Gjennom hele 
perioden har elevene blitt organisert i kohorter etter nasjonale føringer. Skolen ble 
organisert i 3 og 4 kohorter pr. trinn, og vi hadde totalt 24 kohorter med 14 til 19 elever i 
hver. 
 
Alle de voksne på Smeaheia skole og SFO har gjort en utrolig innsats for at alle elevene 
våre skal ha lærelyst og føle seg trygge på skolen. Det har vært krevende å følge ulike 
tider for oppstart, ulike friminutter og finne plass for alle både i klasserommene og i et 
presset uteområde, men vi har fått det til!  Lærere har brukt helger og kvelder til å 
planlegge utfordrende hverdager helt siden skolen ble stengt. De var med på en digital 
revolusjon og viste stor kreativitet for å ivareta alle elevene og gi de god undervisning.  
 
Fagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og miljøveiledere har gått lange dager for å gi 
alle våre elever et best mulig tilbud. Skolens foreldre har støttet opp skolens arbeid og har 
hatt krevende dager med hjemmeskole ved siden av familie og jobb, men vi har ikke hørt 
noen som har klaget!  
 
Rektor vurderte før sommerferien 2020 at det har gått langt bedre enn fryktet, takket være 
en enorm laginnsats fra alle ansatte på skole og SFO og hjemmene. Ledelsen er 
takknemlig for fleksibiliteten og velviljen alle har vist i over tre måneder. 
 


