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Velkommen tilbake 1.-4. trinn  
 
Kjære foresatte, 
 
Vi må igjen benytte anledningen til å si at vi virkelig er imponerte over hvordan de ulike hjemmene 
står på, og håndterer situasjonen vi er i. Tusen takk for fantastisk skole/hjem samarbeid. 
Nå ser vi virkelig frem til å se de flotte barna deres igjen!  
Vi er klar over at noen er engstelige for å starte opp igjen i frykt for smitte. Det det har vi 
forståelse for. Vi vil samtidig forsikre om at skolen følger retningslinjene om smittevern utarbeidet 
av Udir og FHI, og tar alle forhåndsregler. Det legges opp til å skape forutsigbare, trygge rammer 
for elever og foresatte. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. 
Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi 
når det gjelder dette, være spesielt opptatt av å: 

• vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask 

• ha godt renhold 

• vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett 

• være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO 

• ha undervisning og samlinger i mindre grupper 

• holde god avstand til hverandre 

Det er svært viktig å presisere at vi vil ha et stort fokus på det psykososiale miljøet, og ivaretakelse 
av den enkelte elev ved oppstart. Denne situasjonen oppleves ulik, det samme vil gjelde 
opplevelsen av det å komme tilbake til skolen. Noen gleder seg, andre vil oppleve overgangen som 
utfordrende. Det er viktig å ha tett dialog med skolen, og si ifra dersom noe er vanskelig, slik at vi 
kan tilrettelegge, og møte den enkelte på best mulig måte. 

Organisering av trinn, grupper og skoledagen: 

Skoledagene vil bli lagt opp annerledes enn vanlig, hvor mye av undervisningen vil foregå utendørs 
på ulike steder i området. Skole og SFO- dagens start og slutt-tidspunkt vil være som normalt. Vi 
har leid idrettshuset på Tømmerholt, og vil benytte oss av det, samt uteanlegget fire dager i uken. 
Det er laget en egen plan for disponering av de ulike områdene. 
 
 
Elevene deles inn i faste grupper, også kalt kohorter på 9-15 elever. Det vil si at alle trinn deles i to 
faste grupper, som får hver sin tildelte farge. Hvert trinn vil ha en fast base gjennom hele dagen. 
Basen deles slik at hvert trinn disponerer to klasserom med to garderober med tilhørende 
toaletter. Disse merkes med gruppenes farger, slik at det vil være enkelt å forholde seg til for 
elevene. Elevene vil kun benytte sitt tildelte klasserom, garderobe og toalett. De voksne tilhørende 
trinnet kan og vil bytte mellom de to gruppene når det er mest hensiktsmessig. De to gruppene på 
hvert trinn vil også kunne samarbeide, da fortrinnsvis ute. 
Kontaktlærerne vil komme med informasjon om hvilke barn som tilhører hvilken fargegruppe. 
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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. 

1.trinn tildeles base 1 (basen som vanligvis tilhører 1. og 5.trinn) 
Gruppe oransje: Klasserommet, garderoben og toalettet til 1.trinn 
Gruppe grønn. Klasserommet, garderoben og toalettet til 5.trinn 
 
2.trinn tildeles base 2 (basen som vanligvis tilhører 2. og 3.trinn): 
Gruppe gul: Klasserommet, garderoben og toalettet til 2.trinn 
Gruppe lilla: Klasserommet, garderoben og toalettet til 3.trinn 

3.trinn tildeles base 3 (basen som vanligvis tilhører 6. og 7.trinn)  
Gruppe rød: Klasserommet, garderoben og toalettet til 6.trinn 
Gruppe blå: Klasserommet, garderoben og toalettet til 7.trinn 
 
4.trinn tildeles Base 4 (basen som vanligvis tilhører 4.trinn) 
Gruppe brun: Klasserommet, garderoben og toalettet til 4.trinn 
Gruppe turkis: Klasserom i caféen og gymgarderoben som garderobe med tilhørende toalett. 
Elevene benytter inngangen til gymsalen fra skolens parkering, og bruker grusgangen mot 
bøkeskogen som vei til skolegården.  
 
Gr.10 tildeles musikkrommet, gymsal, SFO-rommet, samt sine faste grupperom.  
Barna i denne gruppen vil tilhøre gruppe lys lilla. Det tilrettelegges for at de som har utbytte av å 
delta på uteskole med sin klasse, gjør det. 
 
Tilsyn 5.-7.trinn (sort og hvit): Kunst og håndverksavdelingen 
Gruppe A: Sy-rommet, toalettet ved siden av matterommet 
Gruppe B: Tegnerommet, toalettet ved siden av leserommet 
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Plan for strukturering av skoletilbudet på ulike arenaer (NB! Alle starter og slutter på samme 

tidspunkt som normalt) 

Sted for 

undervisning 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Til stede på skolen 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 

11.30-13.00 

4.trinn 

08.25-13.00 

2.trinn 

08.25-14.15 

3.trinn 

08.25-11.00 

4.trinn 

11.30-14.15 

1.trinn  

11.30-13.00 

3.trinn 

08.25-13.00 

4.trinn 

08.25-11.00 

 

1. trinn 

08.25-13.00 

2.trinn 

08.25-11.30 

3.trinn  

08.25-11.00 

 

Tømmerholt- 

banen hele dagen. 

De som har SFO får 

også morgen og 

ettermiddagstilbud 

her dagene trinnet 

skal være her. 

4.trinn 

08.25-14.15 

3.trinn 

08.25-13.00 

 

1.trinn 

08.25- 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 2.trinn fra 11:00-

13:00 

Barna som ikke 

har SFO-plass, blir 

med pedagogene 

tilbake til skolen. 

SFO tilbudet gis 

der fra 13:00-

15:00, går da 

tilbake til skolen. 

Avslutter i basen 

man tilhører. 

2.trinn 08:25- 

11:30, så tilbake 

på skolen. 

SFO-tilbud i 

tildelt base. 

3.trinn fra 11:00-

14:15 

Barna som ikke 

har SFO-plass, 

blir med 

pedagogene 

tilbake til skolen. 

SFO tilbudet gis 

der fra 14:15-

15:00, går da 

tilbake til skolen. 

Avslutter i basen 

man tilhører. 

1.trinn 08:25- 

11:30, så tilbake 

på skolen. 

SFO-tilbud i 

tildelt base. 

 

3.trinn fra 11:00-

13:00 

Barna som ikke har 

SFO-plass, blir med 

pedagogene 

tilbake til skolen. 

SFO tilbudet gis 
der fra 13:00-
15:00, går da 
tilbake til skolen. 
Avslutter i basen 
man tilhører. 

Vikingplassen/ 

Furutoppen 

3.trinn fra 08:25- 

11:30 

1.trinn fra 11:00-

13:00 

De barn som ikke 

har SFO blir med 

pedagogene 

tilbake til skolen. 

SFO fra 13:00-

15:00, går da 

tilbake til skolen. 

Avslutter i basen 

man tilhører 

4. trinn 08:25- 

11:30, så tilbake 

til skolen. 

4.trinn fra 

11:00-13:00 

 

2.trinn 08:25- 

11:30, så tilbake 

på skolen. 

SFO-tilbud i tildelt 

base. 
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Det anbefales at foresatte ikke følger barna inn på skolen, vi gjør derfor som følger: 
De som har SFO- plass og kommer mellom 07:15 og 08:00: Foresatte ringer SFO, personell fra SFO 
kommer til tildelt baseinngang og tar imot eleven. 
De som har SFO- plass og kommer fra kl. 08:00: Foresatte følger barnet til tildelt uteområde, og gir 
beskjed til en voksen. 
De som ikke har SFO- plass bes om å komme til skolestart og møte opp på tildelt uteområde, hvor 
elevene i gruppen skal stille opp. 
De som starter dagen med å gå til et uteområde, møter ferdig kledd for uteskole. 
Når barna skal hjem: 

De som har SFO- plass: Foresatte ringer SFO, personell fra SFO følger eleven til tildelt baseinngang. 

De som ikke har SFO- plass hentes på tildelt uteområde dersom barnet skal hentes.  

Alle som har SFO-plass må melde behov om plass til Monica i tråd med utsendt skole-SMS, slik at 
vi får tilpasset tilbudet og satt inn ressurser der det er et reelt behov. Det anbefales at man 
reduserer tilstedeværelse dersom man har mulighet, men alle skal selvsagt få tilbudet man er i 
behov av. 
 
Fordeling av uteområdet i skolegården ved oppstart og avslutning av skoledagen på skolens 
område. 
Tildelt område gjelder også som oppstillingsplass ved brann. 
 
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  

  

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. 
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Skoleskyss 

Dersom elevene tar skolebuss, er det viktig at de husker å holde god avstand, både mens de 
venter på bussen, og i bussen. Det samme gjelder dersom elevene tar båt, eller annen transport til 
skolen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig.  

Dersom barnet ditt ikke føler seg bra 

Det er viktig at alle nå er nøye med å følge opp når det gjelder å hindre smittespredning. Dersom 
barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer, ber vi om at det 
holdes hjemme. Det er nå ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har 
blitt symptomfrie. Dersom noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist 
koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen. 

Blir et barn sykt på skolen, tar vi kontakt med foresatte. Barna må da hentes, eller gå hjem fra 
skolen så snart som mulig. 

Til sist, men ikke minst: Husk at dere alltid er hjertelig velkomne til å ta kontakt med oss, vi 
verdsetter samarbeidet med dere høyt. Det er sammen vi finner de gode løsningene, og kan skape 
den beste skolehverdagen til det enkelte barn! 

 

Varme hilsener fra ledelsen ved Brattås skole, 

Linda Myrvollen, Monica E. Johannessen og Helle Wreen 
 
 

 
 

 
 
 
Vi gleder oss til hverdagsmagi med flere kreative, lærelystene barn på skolen igjen!  

 


