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Informasjon til foresatte 08.05.20  

                                                                                     
                                                                                                              NB! Bildet er tatt før koronatiden 

Torsdag 07.05 la regjeringen frem at vi nå kan gjenåpne skolen for alle våre flotte elever, dog 
under gitte forutsetninger. Vi må fortsette å være flinke til å vaske hender, og bli hjemme om vi er 
syke. Dette er en dag vi virkelig har sett frem til, og er til stor glede for oss alle å kunne meddele!  
 
Elevene har vært hjemme i mange uker, og hatt en krevende læringssituasjon. Det er 
imponerende hva de har fått til, men nå skal det bli godt å få komme tilbake, og få være en del av 
et fellesskap utenom hjemmet igjen. Dere foresatte har vært enestående, som har hjulpet, støttet 
og lagt til rette. Tusen takk nok en gang for fantastisk innsats, og godt samarbeid! 
Savn etter venner, sosialt samspill og tilhørighet er noe mange har kjent på en stund. Dette er noe 
alle trinn vil ha ekstra fokus på ved oppstart og fremover.  
 
Det er nå svært viktig for oss å legge godt til rette før vi tar imot 5.-7. trinn. Lærerne vil av den 
grunn bruke mandag 11.05 til å planlegge, og legge til rette for akkurat det. 
 

Dagene, rutinene og organiseringen er som dere vet, annerledes enn hva vi er vant til. Det er på 
1.-4 trinn innarbeidet gode rutiner for å forhindre smitte i tråd med smitteveileder fra Udir og FHI.  
Den ble i går oppdatert, og jeg vil anbefale dere alle til å sette dere inn i den. Du finner den her: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/. 
Dette skal nå innarbeides også på de øvrige trinnene.  
 
Det gis nå rom for noe større grupper/ kohorter. I veilederen står noen kriterier og praktiske 
hensyn som er viktige å ta med i vurderingen av kohortstørrelse:  
• Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles 
forutsetninger.  
• For praktisk gjennomføring er det mulig å øke kohortstørrelsen med noen ekstra barn. Skolene 
må selv vurdere om det er forsvarlig å øke størrelse på kohortene basert på elevenes alder, 
aktivitetsnivå, behov for voksenoppfølging og muligheten til å holde avstand mellom elever.  
• Utforming av lokalet har betydning for hvor mange elever og ansatte som kan være til stede i 
samme rom, slik at man kan sikre avstand mellom elever og ansatte.  
• Det skal være en voksen per kohort. 
• Kohorter bør opprettholdes også på SFO i størst mulig grad. 
 
Dette betyr i praksis for vår skole, at fra kommende uke, vil 1., 5., 6., og 7.trinn i sin helhet komme 
til å være faste grupper/ kohorter.  
 
Som tidligere sagt, er det aller viktigste nå, å ivareta barna på en god måte, slik at alle opplever 
skoledagen som forutsigbar, trygg og god innenfor de rammene vi nå har. Det er i den forbindelse 
viktig at dere hjemme forbereder barna ut ifra informasjonen dere får fra kontaktlærerne. Et godt 
og tett skole/ hjem samarbeid er svært viktig. Er det noe dere tenker på, eller undres over, ta 

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/
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kontakt. Gå aldri med bekymringer rundt barnet ditt alene. Jo tettere vi samarbeider, jo bedre 
sikrer vi ivaretakelse av det enkelte barn. 
 
 
Endringer kommende uke: 
- 1.- 4 trinn starter og avslutter skoledagen på Brattås. 
-1. trinn vil være samlet til en kohort, og bruke sitt opprinnelige klasserom med pultene plassert 
med en meters mellomrom. De vil komme til å bruke sin opprinnelige plass i garderoben. 
- 5.,- 7. trinn kommer tilbake til skolen tirsdag 12.05.  
- 5. og 6. trinn vil ha skoledag fra kl. 08:45- 14:15 alle dager unntatt tirsdag, som vil være 08:45-
13:00. 
-7. trinn har samme start og slutt tidspunkt som tidligere, i uke 20.  
 
I klasserommet skal hver elev ha en egen pult med minimum én meters avstand til de andre 
elevene. Elvenes pulter skal vaskes etter spising og før skoledagen er slutt. 
 
5.trinn: Tildeles tilhørighet i sitt opprinnelige klasserom, med tilhørende garderobe. De vil i 
uke 20 komme til å også være på Tømmerholdt, og på Vikingplassen. 
 
6.trinn: Tildeles musikkrommet, og to toaletter. De vil i stor grad arbeide med vikingprosjekt 
ute på et eget område i uke 20 og 21. 
 
7.trinn: Trinnet skal i uke 20 være hjemme hos Janne, i lokaler hun har hatt sommerskole. 
Her har de mange muligheter til god og variert undervisning inne og ikke minst ute i flotte 
omgivelser. Om trinnet skal fortsette å være på stedet, evalueres og avgjøres mot slutten av uken. 
 
Minner om: 

- Alle elever må ha med seg matpakke både til skole og SFO- tid både morgen og 
ettermiddag, samt egen drikkeflaske.  

- Vi oppfordrer alle som har til å ta med seg pennal med blyant, farger og viskelær.  
- Leker og kosedyr vil dessverre ikke være tillat å ha med på skolen eller SFO. 
- Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, 

og med en gang dere kommer hjem. 
- Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden, og da gjerne leke ute. 

 
 
 
 
Endringer kan komme. Inngående informasjon vedr. det enkelte trinn kommer på ukebrevene, 
hvor det også presiseres oppmøtested og avslutning. Se også oppdatert oversikt vedlagt. 
 
 
 



 

 
 

Postadresse: Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy  Telefon:  33 39 00 00 

Besøksadr: Tinghaugveien 16.    Internett: www.færder.kommune.no 

E-post:  postmottak@faerder.kommune.no   

 
Plan for strukturering av skoletilbudet på ulike arenaer i uke 20 

Sted for 

undervisning 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Til stede i 

skolebygget 

1.trinn 

08:25-13:00 

2.trinn 

08:25-11:00 

3.trinn 

11:30- 14:15 

 

 

1.trinn 

08:25- 11:00 

2.trinn 

08:25 -13:00 

4.trinn 

08:25-13:00 

5.trinn 

08:45- 13:00 

6.trinn 

08:45-09:30 

2.trinn 

08.25-11:30 

3.trinn 

08.25-11.00 

4.trinn 

11.30-14.15 

6.trinn 

08:45-09:30 

3.trinn 

08.25-13.00 

4.trinn 

08.25-11.00 

5.trinn 

08:45- 14:15 

6.trinn 

08:45-09:30 

1. trinn 

11:00-13.00 

2.trinn 

08.25-11.00 

3.trinn  

08.25-11.00 

6.trinn 

08:45-09:30 

 

Tømmerholt- 

banen hele 

skole-dagen. 

SFO- tilbud gis 

nå på skolen. 

4.trinn 

08.25-14.15 

3.trinn 

08.25-13.00 

 

5.trinn 

08:45-14:15 

2.trinn 

08.25-

13.00 

 x 

4.trinns 

uteskole-

område på 

Skjerve 

    4.trinn. Oppmøte 

på stedet. 08.25-

13.00 

Glassberget   3.trinn 11:00-14:15 

 

1.trinn 

08:25- 

13:00 

1.trinn 08:25-

11:00. 

3.trinn fra 11:00-

13:00 

 

Vikingplassen/ 

Furutoppen 

3.trinn fra 08:25- 11:00 

2.trinn fra 11:00-13:00 

 

1.trinn fra 11:00-

13:00 

 

4. trinn 08:25- 11:00 

2.trinn 11:00- 14:15 

4.trinn fra 

11:00-

13:00 

 

5.tr 08:45- 11:00 

2.trinn 11:00-

13:00 

 

Vikingområde 

6.trinn 

 6. trinn 09:30- 

13:00. 

6. trinn 09:30- 14:15 6. trinn 

09:30- 

14:15 

6. trinn 09:30- 

14:15 

Jannes 

uteskole på 

Tjøme 

 7.trinn 08:25- 

13:00 

7.trinn 08:25- 14:15 7.trinn 

08:25- 

14:15 

7.trinn 08:25- 

14:15 
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Fordeling av uteområdet i skolegården ved oppstart og avslutning av skoledagen på skolens 
område 
 
Trinn  
  

Område  Oppstilling  

1.trinn  Lekeapparatene i midten av 
skolegården  

Benkebordene- hver gruppe på rekke ved hvert 
av benkebordene  

2.trinn  Ballbingen og pumptracken  Ballbingen- hver gruppe sin rekke ved hvert av målene inne 
i ballbingen  

3.trinn  
  

Ballbanen og gressbakken  Steintrappa- hver gruppe sitt trinn i trappa  

4.trinn  Pergolaområdet  Trappa mot klasserommene, hver gruppe sitt trinn i trappa  

5.trinn   Utenfor gjerdet ved inngangen til gr.10 

6.trinn   Oppstilling i gressbakken ved 4.trinn 

7.trinn   Fastsettes på et senere tidspunkt 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi gleder oss til mer liv og røre igjen for alle! (Bildet ble tatt under åpningen av pumptrackbanen i høst).  
 
Hjertelig velkomne tilbake, kjære 5.- 7.trinnselever  <3 
 
Ønsker alle en herlig solskinnshelg! 
 
Hilsen fra Helle Wreen, rektor 


