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Informasjon til foresatte/elever angående oppstart i uke 18 for 1.-4.trinn: 

Skoledagen er fra kl 09.00-14.40 

Opphold i SFO fra kl 08.00 og fra 14.40 til kl 15.00 

Egne avtaler etter søknad for foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner 

Levering/henting: 

Elevene leveres og hentes ute. 

Foresatte skal ikke gå inn i noen av skolens bygninger. 

De som kjører barna sine til skolen slipper disse av på oversiden av a-bygget ved rundkjøringen. 

Barna går da ned bakke og inn port mellom sfo-bygg og skolebygg. Voksen tar imot og sender barnet 

til sin base. 

Hentes på samme sted- ansatt som har barnet slipper dette ut porten til møtende forelder. 

De barna som tar buss blir møtt av en voksen fra skolen som gir videre anvisning. 

Felles for alle er at man går til sin anviste garderobe og base der hender vaskes ved ankomst. 

Organisering av dagen: 

Vi vil ha fokus på smittevern og det å innarbeide nye rutiner i oppstarten. 

Dagene blir delt inn i 2 økter; en inneskole-økt og en uteskole-økt. 

Barnas lek og det å være sammen, vil få god plass nå etter hjemmeskoletiden. 

Vi vil gjennom dagen ha fokus på smittevern, håndvask og andre forebyggende rutiner. 

Se eget skriv på «rutiner gjennom dagen» 

Den nye hverdagen gjør av vi må organisere elever og ansatte på nye måter: 

Elevene er delt inn i faste grupper, i faste rom og har faste plasser gjennom dagen.  

1.klasse, 2.klasse og 4.klasse som egne grupper og 3.klasse i en a og en b gruppe. 

Vi har måttet bruke de ansatte på nye måter og supplere med ansatte som i utgangspunktet har hatt 

andre ansvarsområder for å få på plass dette tilbudet. Barnet ditt vil derfor også møte andre voksne 

enn de til vanlig gjør i denne perioden.  

Ukeplan med detaljer for ditt barns gruppe får dere hjem på mandag. 
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Ting å huske på: 

*Elevene må ha med egen mat og drikke for hele dagen. Mye frisk luft gjør magen sulten så det er 

fint med 2 nister disse dagen.  

*For barn som kommer til sfo-tid vil det være mulig å spise medbrakt frokost ved behov. 

*Det er ikke anledning til å ha med medbrakte leker/bamser osv 

*Det er viktig med gode uteklær tilpasset været og ekstra skift. Klær skal være merket med navn og 

oppbevares i navnet bag/sekk. 

NB!TRANSPONDER/BESKJEDER må gis i god tid nå da de har lang vei å gå før de når fram til rette 

vedkommende. Endringer som gjelder hente/bringe- avtaler må komme til skolen innen kl 08.30 

samme dag eller helst kvelden før. 

 

 

 


