
Mosterøy skole 

Plan gjenåpning av skolen for 1.-7-trinn 13.mai 2020 

Denne organiseringen gjelder når alle klasser er tilbake på skolen.   

 

 

 

 

 

 

 

1.Syke personer skal ikke være på skolen 

Syke elever og ansatte skal holde seg hjemme. 

Elever og ansatte skal komme på skolen/SFO: 

• Når de ikke har symptomer på sykdom. 

• Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært 

symptomfrie i 1 døgn. 

• Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal 

eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra 

skolen/SFO dersom de får symptomer. 

• Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese 

med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO. 

• Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og 

særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke 

har feber og ellers er friskt. 

Veildederen:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-

om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 

2.God hygiene 

Elever og ansatte skal vaske hender: 

• Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem 

• Når man kommer til skole/SFO 

• Etter hosting/nysing 

• Etter toalettbesøk 

• Før og etter måltider 

• Etter man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt 

• Ved synlig skitne hender 

Det er laget egen rutine for bruk av håndvask og håndsprit for elever og ansatte. 

  

Hovedmålsetting er å gjennomføre smitteverntiltakene: 

1. Syke personer skal ikke være på skolen 

2. God hygiene 

3. Redusert kontakt mellom personer 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/


Det er satt opp spritdispensere innenfor hver inngangsdør. 

Alle elever får opplæring i hånd- og hostehygiene. 

Foreldre som henter eller leverer barn skal ikke inn i skolebygget. 

Renhold: 

• Det er laget kommunal rutine for forsterket renhold. 

• Brukerne har også delansvar for renhold, se egen rutine. 

 

3.Redusert kontakt mellom personer 

Vi legger vekt på disse hovedtiltakene: 

• Øke avstand mellom personer 

• Begrense kontakt mellom grupper av personer 

• Unngå at mange grupper bruker samme rom 

• Unngå at mange grupper bruker samme uteområde 

• Tilrettelegge for gjennomføring av avstandskrav på skolebuss 

 

• Unngå at elevene omgås mange på fritiden 

• Restriksjoner ved fysiske møter 

 

Konkretisering av hovedtiltakene: 

 

Organisering i kohorter: 

Hver klasse blir definert som en kohort (mellom 16-21 elever) 

Unntak er 3.trinn med 27 elever.  De deles i to faste kohorter på 13-14 elever. 

Når det er mulig kan klassene deles i faste grupper som kan jobbe sammen i egne rom. 

To og to kohorter kan samarbeide utendørs. 

Ingen samarbeider på tvers av trinn. 

Trinnene har egne uteområder.  

To trinn deler uteområde, men har friminutt til ulik tid. 

2.trinn har eget uteområde som de ikke deler med noen. 

Oppstilling ute må organiseres med god avstand.  

Alternativt kan oppstilling ute sløyfes, og det kan lages rutine for at elevene kan gå rett inn. 

 

Bruk av rom: 

Klassene på småskoletrinnet har eget klasserom og tilleggsrom til disposisjon. 



Småskoletrinnet bruker egen garderobe.   

Første klasse fortsetter å bruke tilleggsgarderobe i enden av gangen. 

Mellomtrinnet bruker egen garderobe. 

Mellomtrinnet bruker eget klasserom. 

Elevene skal være plassert på pulter med god avstand (minst 1 m) mellom.  

Elevene skal sitte ved pultene og læreren skal bevege seg rundt i rommet. 

Elevene har utstyr og bøker som de trenger i boks ved siden av pulten sin. 

Dersom elever må dele utstyr skal det rengjøres før bytting. 

Spesialrom kan ikke benyttes uten etter avtale med administrasjonen. 

Grupperom benyttes etter avtale med administrasjonen. 

Mediatekene skal ikke benyttes fritt.  Se egne rutiner for låning av bøker. 

 

Personale: 

Personalet er delt i faste grupper som hører til på hvert trinn. 

Personalet skifter ikke mellom trinnene hvis det ikke er nødvendig. 

Vi har brukt alle ressurser skolen rår over.   

Ved eventuell sykdom kan det komme inn vikar, eller vi må løse vikarsituasjonen med de ressursene 

vi har på trinnet, evt øke gruppestørrelsene midlertidig.  Vi prøver å unngå at det kommer inn nye 

folk som ikke har en rolle på trinnet fra før. 

 

Undervisning: 

Undervisning planlegges av lærerne på trinnet. 

Arbeidet i klassene organiseres av og fordeles mellom det personalet som trinnet har til rådighet.   

Personalet skal i størst mulig grad være knyttet til bare en klasse. 

Skolen prioriterer fagene norsk, engelsk og matematikk. 

Det er åpnet for avvik fra fag- og timebytteplanen i denne perioden. 

Særlige regler for kroppsøving, musikk, mat&helse, kunst&håndverk og skolebibliotek 

Tilpasset opplæring og spesialundervisning ivaretas av det personalet som trinnet har til rådighet. 

Det planlegges daglig utetid. 

Det er ønskelig med uteskole når det lar seg gjøre. 

Ukeplaner skal som vanlig legges på minskole.no/mosterøy 

I perioden der det samtidig foregår hjemmeundervisning av noen trinn, vil det kun bli gitt leselekser. 



Ved gjenåpning for alle trinn vil skolen ta en ny vurdering av behovet for lekser. 

 

Dagsrytme: 

Alle elever skal gå direkte til sitt klasserom når de kommer om morgenen.   

Klasserommene skal være åpne fra 8.30. 

Personalet skal være tilstede når elevene kommer. 

To og to trinn skal dele et uteområde. 

Deling av uteområdet vil være styrende for inndeling av dagen. 

Personalet på de to trinnene må samarbeide om dagsrytmen for sitt område. 

Ta utgangspunkt i den dagsrytmen klassene på småskoletrinnet har innarbeidet. 

Det er ønskelig at mellomtrinnet tilpasser seg denne. 

 

Skoleskyss: 

Skolebussene kjører vanlige skoleruter. 

Avstandskrav er en elev pr dobbeltsete.  Søsken kan sitte sammen. 

Det vil bli satt inn ekstra kapasitet på de rutene med størst behov. 

Vi oppfordrer elever på 5.-7.trinn om å gå eller sykle. 

Vi oppfordrer også til at foreldre kjører barna selv. 

Skolen skal informere mer om dropsoner og trygg adkomst til skolens område. 

 

Busskø på kunstgrasbanen ved skoledagens slutt: 

Elevene møter i disse busskøene: 

• Askje (for alle som har rett på skyss og elever på 1.-4.trinn som betaler bussen selv.) 

• Fjøløy (for alle som her rett på skyss fra Hodnafjellkrossen og utover) 

• Bru (småskolen) 

• Bru (mellomtrinnet) 

• Austre Åmøy (for alle som har rett på skyss) 

• Vestre Åmøy (for alle som har rett på skyss) 

Det skal være en meter avstand mellom elevene i køen, og to meter avstand mellom køene. 

Elevene skal vente i køen og har ikke lov å springe rundt og leke mens de venter. 

 

 

 



SFO: 

Begrenset åpningstid ut uke 21 

Det er ikke morgen-SFO utenom omsorgstilbudet. 

SFO etter skoletid stenger kl 16.00 

Det planlegges normal åpningstid fra 25.mai.  Mer informasjon kommer. 

Organiseres i tre kohorter på ettermiddagstid, en for hvert av trinnene på 1.-3.trinn.  

Kohortene benytter et av trinnets klasserom til måltid og opphold. 

Kohortene benytter trinnets uteområde til lek. 

Det er faste voksne knyttet til hver kohort. 

De voksne benyttes ikke på andre trinn dersom det ikke er nødvendig. 

Barna leveres og hentes ute. 

Barna må ha med egen niste fram til sommerferien.  Det vil ikke bli fakturert matpenger i perioden. 

Det kan i enkelttilfeller serveres mat i SFO.  Maten skal tilberedes og serveres av voksne.  Vilkårene er 

at det utøves god håndhygiene og vanlig kjøkkenhygiene.  Maten skal være varmebehandlet. 

 

Informasjon 1.trinn: 

1.trinn bruker klasserom 19, 20, naturfagrom og datalab.  Inngang i hver ende av gangen. 1a flytter 

garderobe til knaggrekke utenfor naturfagrommet.  1b bruker den vanlige garderoben. 

Uteområde: nedre nivå ved den store sandkassen og den nye kunstgrasbanen.   

Området deles med 5.trinn. 

Faste voksne: 

• Laila Synnøve Skibenes 

• Lene Randeberg Gundersen 

• Randi Mortensen Vik 

• Ingrid Von Sundt/eller vikar 

• vikar for Bjørgunn Nordbø 

 

Informasjon 2.trinn: 

2.trinn bruker klasserom 17 og 18 og har musikkrom og SFO-base til disposisjon.  De bruker de 

vanlige inngangene og egen garderobe. 

Uteområde: Avdeling 1.  Gang- og sykkelsti mellom skolebygget og kunstgrasbanen brukes til 

transport.  Deler ikke med noen trinn. 

Faste voksne: 

• Marianne Langseth Wikre 



• Birgitte Olsen 

• Margrethe Salte 

• Solrun Bjerga 

• Lene Holgersen 

• Tove Grønning Klausen 

• Irene Fodnestøl 

• Ruth Julie Thorbjørnsen/Tormod Klüver 

• Liv Maren Nordbø Olsen 

• (Ranveig Sørbø) 

 

Informasjon 3.trinn: 

3.trinn bruker klasserom 13 og 14 og egen garderobe. 

Uteområde: Grasplenen ved enden av Mastrahuset, sandvolleyballbanen, halvmånen på enden av 

grasbanen og fotball på grasbanen mot målet mot parkeringsplassen.  Atriet kan brukes i noen grad, 

men først og fremst som transport til og fra uteområdet. 

Området deles med 7. trinn. 

Faste voksne: 

• Laila Risa 

• Aud Jorunn Bru 

• Brit Idsøe 

• Kristin Tendenes 

• Lene Hellvik 

 

Informasjon 4.trinn: 

4.trinn bruker klasserom 7 og 8 og egen garderobe.  De kan ha keramikk og/eller tekstilrom til 

disposisjon. 

Uteområde: Klatrestativ, klatretårn og den gamle kunstgrasbanen. 

Uteområdet deles med 6.trinn. 

Faste voksne: 

• Maria Sivertsen 

• Lena Gauksås 

• Kenneth Salte 

• Ellinor Langåker 

• Ranveig Sørbø  (etter uke 20) 

• Zuzana Reianes 

• Bjørghild Bø 

• Hofi Bratland 

 



 

Informasjon 5.trinn: 

5.trinn bruker klasserom 15 og 16 og egen garderobe.   

Uteområde: nedre nivå ved den store sandkassen og den nye kunstgrasbanen.   

Området deles med 1.trinn. 

Faste voksne: 

• Kristine Flatebø 

• Hanne Dirdal 

• Øyvind Johnsen 

• (Alvilde Tobiassen, nettundervisning engelsk) 

• Mona Sem Henriksen 

 

 

Informasjon 6.trinn: 

6.trinn bruker klasserom 9 og 10 og egen garderobe.   

Uteområde: Klatrestativ, klatretårn og den gamle kunstgrasbanen. 

Området deles med 4.trinn. 

Faste voksne: 

• Juni Hausken 

• Marianne Galta 

• Alvilde Tobiassen 

• Lisebeth Haugvaldstad 

• Marit Iren Bertelsen 

 

Informasjon 7.trinn: 

7.trinn bruker klasserom11 og 12 og egen garderobe.   

Uteområde: Grasplenen ved enden av Mastrahuset, sandvolleyballbanen, halvmånen på enden av 

grasbanen og fotball på grasbanen mot målet mot parkeringsplassen.  Atriet brukes som transport til 

og fra uteområdet. 

Området deles med 3.trinn. 

Faste voksne: 

• Kristine Torstveit 

• Øydis Westersjø 

• Alvilde Tobiassen 

• Astrid Blom 



Fritid: 

Skolen bruker mye tid på å begrense kontakten mellom elevene i skoletiden, blant annet ved å ikke 

blande aldersgrupper, og lære elevene å praktisere avstandskravene. 

Vi oppfordrer derfor også foreldrene til å redusere antall kontakter barnet har på fritiden, og til å 

overholde avstandskravene og andre råd fra myndighetene. 

Hjemme bør dere tenke gjennom: 

• Holde oversikt over hvem og hvor mange barnet har kontakt med 

• Hvilke regler s0m gjelder for samling større grupper, f.eks bursdagsselskap, lek og 

fritidstilbud 

 

Restriksjoner fysiske møter: 

• Begrense fysiske møter 

• Begrensning antall personer i pausene 

• Personalet er delt i kohorter (trinn) 

• Personalmøter for alle gjennomføres på nett 

• Utviklingssamtaler kan gjennomføres på nett 

• Avstandskrav skal overholdes ved fysiske møter 

• Renhold av kontaktflater når møtet er over 

• Restriksjoner på bruk av arbeidsrommet for personalet 

• Klasserommet kan brukes som kontor 

• Personalet er fristilt fra bundet arbeidstid 

 

 


