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Informasjon til foresatte 01.05.20 
 
Det har vært fantastisk å få 1.- 4.trinn tilbake til skolen igjen! Mandag morgen var her stor 
gjensynsglede, og en følelse av første skoledag på ny med følelsesspekteret og spenningen det 
medfører. Jeg må dele et nydelig øyeblikk: Flere elever kom og fortalte om hvor vanskelig det var å 
la være å klemme vennene sine når de endelig møttes igjen. To skjønne små sto og så på 
hverandre med strålende, oppspilte øyne og snakket om akkurat dette, med god avstand, før den 
ene ropte: «nå klarer jeg ikke mereee»! -Han kastet seg rundt vennen sin, og ga en skikkelig god 
klem. Den andre reagerte spontant med å juble «ikke jeg heller»! Strålende sto de der etter å ha 
ikke holdt ut med avstandsreglene en kort stund, og var enige om at det var godt med en klem og 
fint å være sammen igjen! Da var det lettere å holde avstand igjen. Et rørende øyeblikk!  
 

Dagene, rutinene og organiseringen er annerledes enn hva vi er vant til, med innarbeiding av 
rutiner for å forhindre smitte i tråd med smitteveileder fra Udir og FHI. Svært hyppig håndvask byr 
på noen utfordringer. Vi ser tendenser til tørr og sår hud hos flere elever. Vi har bestilt inn 
håndkrem, men har ikke fått den ennå og anbefaler alle å ha en krem tilgjengelig i sekken. 
Organisering av skoledagen etter gitte føringer er krevende, og gir oss mindre rom for fleksibilitet 
enn tidligere eksempelvis ved at vi har faste grupper, og voksne som i minst mulig grad skal bytte 
grupper. Vi gjør fortløpende vurderinger av tilbudet som gir ut ifra tilbakemeldinger og 
evalueringer underveis. Det aller viktigste er å ivareta barna på en godt måte, slik at alle opplever 
dagen som forutsigbar, trygg og god innenfor rammene vi nå har. Det er også viktig at dere 
hjemme forbereder barna ut ifra informasjonen dere får fra kontaktlærerne.  
Ny organisering hindrer ikke lærerne i å tenke kreativt når det gjelder læring. Her foregår mye god 
undervisning ute. Det er samtidig stort fokus på det psykososiale miljøet, det legges opp til 
aktiviteter for å styrke og ivareta dette. 
Tett dialog med dere foresatte er slik det alltid er, svært viktig. 
Det er annerledes at foresatte nå ikke kan komme inn på skolen, dere gjør en enestående jobb 
med å følge opp, og tilpasse denne nye situasjonen. 
 
Vi som kjent mye uteskole nå. Det er viktig at alle har klær etter vær. Dette er viktig for at elevene 
skal ha en god opplevelse av det å være ute.  
Regntøy og støvler kan henge på skolen, det er nå klarert med kommuneoverlegen.  
 
Endringer kommende uke: 
- Alle starter dagen på Brattås. Dvs. SFO- tilbud på Tømmerholdt flyttes tilbake til skolen morgen 
og ettermiddag, og elevenes tildelte baser/rom. 
- 1. trinn har også ettermiddags SFO på Brattås, og skal da tilbake til skolen etter endt dag på 
turområdene og er tilbake ved skoledagens slutt. 
- 2. og 3. trinn opprettholder SFO-tilbudet i skogen, og er tilbake til kl. 15:00 gjeldende dager. 
- Regntøy og støvler kan henge på skolen, det er nå klarert med kommuneoverlegen.  
 
Inngående informasjon vedr. det enkelte trinn kommer på ukebrevene, her presiseres 
oppmøtested og avslutning. Se også oppdatert oversikt vedlagt. 
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Plan for strukturering av skoletilbudet på ulike arenaer  

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 

08:25 -13.00 

4.trinn 

08.25-13.00 

2.trinn 

08.25-11:30 

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 

skole-dagen. 

SFO- tilbud gis 

nå på skolen. 

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   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. 

Presisering:tilbake 

på  skolen 15:00. 

Avslutter i basen 

man tilhører. 

1.trinn 

08:25- 

11:30, 

tilbake på 

skolen da. 

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. 
Presisering:tilbake 
på  skolen 15:00. 
Avslutter i basen 
man tilhører. 

Vikingplassen/ 

Furutoppen 

3.trinn fra 08:25- 11:30 

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. 

Presisering:tilbake på  

skolen 15:00. Avslutter 

i basen man tilhører. 

1.trinn fra 11:00-

13:00 

Presisering:tilbake 

på  skolen til endt 

skoledag. SFO i 

basen man 

tilhører. 

4. trinn 08:25- 

11:30, så tilbake til 

skolen. 

2.trinn 11:30- 14:15 

4.trinn fra 

11:00-

13:00 

 

2.trinn 08:25- 

11:30, så tilbake 

på skolen. 

SFO-tilbud i tildelt 

base. 

 

 
Tidspunkter for friminutt  
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  Tidspunkt  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

       

1.friminutt  09:25-09:45  1.trinn     
09:50-10:10  2.trinn  2.trinn 3.trinn  4.trinn  3.trinn  

10:15-10:35  1.trinn  4.trinn  2.trinn  3.trinn  1.trinn  

2.friminutt  11:40-12:00  1.trinn  4.trinn:pergolaområdet 
og ballbingen 
2.trinn: lekeområdet 
og pumptrack 

2.trinn  3.trinn  1.trinn  

3. friminutt 12:50-13:05 3.trinn  2.trinn   

 13:10- 13:25   4..trinn   

 
 
Ønsker alle en fin langhelg! 
 
Hilsen fra Helle Wreen, rektor 


