
 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen tilbake til KFskolen 
 
 
Som de fleste vil ha fått med seg gjennom nyhetene har myndighetene strammet inn reglene 
for hvordan vi kan være samme pga av pandemien. 
På skolene følger vi det som blir kalt trafikklysmodellen. Før jul var vi på gult lys nå har 
myndighetene bestemt at skolen skal drives i rødt lys. I første omgang frem til 18. januar. 
Her kan dere lese bestemmelsene som vi følger: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronav
iruset/smittevernveileder/ 
 
Alle som ikke er syke, eller har andre årsaker som står i smittevernsguiden for at de ikke kan 
komme på skolen , møter opp på skolen. Det er viktig for at vi skal holde avstand at elevene 
kommer til skolen på angitte tidspunkt og går rett til sitt klasserom. 
( for SFO se eget avsnitt under) 
1 - 7 trinn må komme til skolen mellom 08:20 og 08:30 
8- 10. trinn kommer til skolen mellom 08:30  08:40. 
Minner også på at foreldre setter av på parkeringsplassen og ikke følger inn på skolen. 
Det viktigste vi kan gjøre er :  

1. Bli hjemme hvis en kjenner på symptomer til luftveissykdommer. 
2. Vaske / sprite hendene 
3. Holde avstand.  

Håper alle kan ta en prat om dette hjemme før skolestart i morgen. Spesielt handler dette om å 
holde avstand i klasserommet og å være på de anviste stedene slik at en ikke blander seg med 
andre kohorter. 
 
På KFskolen er vi ikke flere i klassene enn at vi kan gjennomføre undervisningen innenfor 
smittevernsreglene.  Det er noen få unntak på ungdomstrinnet som kontaktlærerne vil 
informere om direkte til de klassene de gjelder.  
Av tiltak skolen setter inn kan det nevnes 

1. Pauser på ulike tidspunkt og på ulike området.  
2. Bruk av ulike innganger 
3. Vask/antibac der smittervernsguiden sier det. 
4. Ansatte som jobber kohhoortvis eller i avdelingen for å ikke spre smitte. 
5. Ekstra renhold av harde flater og utstyr.  
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SFO 
 
Det vil bli noe restriksjoner for SFO pga rødt nivå i skolen. Elevene vil ha SFO i 
samarbeidskoohorten de også har på dagtid. De ansatte som har ansvar for de på dagtid er 
også de samme som de er med på SFO 
Morgen SFO 
Åpningstid 07:45 - 08:30 
Denne vil være ute så kle barna for dette når de kommer til skolen. Det blir ikke servert mat. 
Elevene går til det uteområdet de er i på dagtid.  
Etter skolenÅpningstid frem til 15:30 
Alle smører en ekstra matpakke som de tar med til ettermiddags SFO . Vi serverer drikke til 
måltidet. 
 
 
Dette tror jeg vi skal få til på en god måte. Hvis vi alle står litt ekstra på en periode er det 
lysere tider i vente. 
 
Har du spørsmål rundt dette skriver du til din kontaktlærer. 
 
Mvh 
Svein Bjarte Sårheim 
Rektor. 


