
Hei alle elever og foreldre på 4.trinn 

Først og fremst vil vi få takke for et flott samarbeid med dere alle gjennom de siste 6 ukene. Lite ante 

vi at vi fra 12.mars og frem til i dag skulle drive med hjemmeskole. Vi synes det har gått over all 

forventning, og det er på grunn av dere foreldre og elevenes innsats og positive pågangsmot at vi har 

kommet oss så godt gjennom de siste 6 ukene. Nå venter en ny, spennende og annerledes 

skolehverdag frem mot sommerferien. Vi skal jobbe på de siste 7 ukene før vi tar en velfortjent ferie. 

De neste ukene vil bestå av mange uteskoledager. Vi har fått en plan fra skolens ledelse om hvor de 

ulike trinnene skal befinne seg til enhver tid. Dette gjør at skolehverdagen blir annerledes enn vi er 

vant til. Friminuttene blir endret i forhold til lengde og når på dagen de er, uteskole blir prioritert høyt 

og vi kommer til å fokusere mye på god hygiene og smittetiltak. Videre i denne informasjonsbrevet 

kommer vi til å skrive litt om hvordan den første skoleuken blir, og litt om timeplanen i ukene 

fremover. Vi må være forberedt på endring før sommerferien i og med at vi enda ikke vet noe om når 

5-7.trinn skal tilbake på skolen. Da vil jo de lagte planene som gjelder nå, endres igjen.  

Todeling av klassen 

Et av tiltakene for å redusere og hindre smitte blant elever og de voksne på skolen er å dele klassene i 

to. Vi har flere rom å bruke siden 5, 6 og 7.trinn ikke er på skolen. Vi på 4.trinn disponerer vårt eget 

klasserom (16 elever), og cafeen utenfor baseområdet og garderobe (14 elever). Elevene har sin egen 

plass, og får ikke bytte plasser eller skyve pultene sammen. 

Vi har vært på skolen og organisert hvordan dere elever skal sitte, og vi har delt dere inn i to grupper, 

gruppe A og gruppe B. Her er oversikten: 

Kohort A – brun (klasserommet til 4.trinn) 

Kohort B – turkis (Cafeen utenfor basen til 4.trinn) 

Kohort / gruppe A Kohort / gruppe B 

1. Øyvind 1. Jonas B.S 

2. Josefine 2. Helle 

3. Ingvild 3. Ferdinand 

4. Jonas A 4. Tilde 

5. Dima 5. Ellen 

6. Sofie 6. Mikkel 

7. Jennie 7. Yara 

8. Siri 8. Jonas P 

9. Otelie 9. Mathilda 

10. Johannes 10. Ulrik 

11. Sander P 11. Mathias 

12. Vilde 12. Timas 

13. Martha 13. Anders 



14. Christina 14. Matea  

15. Hedda  

16. Sander K  

 

Fordeling av fag 

I basisfagene norsk, matematikk og engelsk kommer elevene til å ha sine faglærere, altså Gry har 

fortsatt ansvaret for norsk, og Helene har ansvaret for engelsk og matematikk. Det betyr at vi deler 

oss, og gjør samme opplegg to ganger, en gang per gruppe. Mulig vi kjører parallelt med matte. Selv 

om ikke elevene får skifte mellom klasserom og oppholdssted, så kan vi lærere gjøre det. De 

resterende fagene kommer vi til å samarbeide om, og flere fag, som for eksempel gym, naturfag og 

kunst og håndverk blir naturlig å kjøre tverrfaglig de dagene og timene vi har uteskole. I den 

kommende perioden vil sykling være hovedfokus i gymtimene. Vi tenker så kreativt vi kan når vi 

legger opp dagene, men elevene kommer ikke til å følge time for time med fag slik de gjorde tidligere. 

Vi jobber altså tverrfaglig i denne perioden. 

Elevene følger normal timeplan for når de starter og slutter på skolen, altså:  

Mandager Tirsdager Onsdager Torsdager Fredager 

08.25-14.15 08.25-13.00 08.25-14.15 08.25-13.00 08.25-13.00 

 

Elevenes timeplan kommer til å se slik ut (med muligheter for noen små endringer)  

 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
 

08.25-14.15 
TØMMERHOLTBANEN 
Elevene møter ved 
Tømmerholtbanen direkte 
kl: 08.25. 
 
 

08.25-13.00 
SKOLEN 

 
Norsk / 
Engelsk 
 - todeling 

08.25-11.30 
FURUTOPPEN 
Oppmøte ved 
pergolaen på 
skolen. 

08.25-11.00 
SKOLEN 
Norsk / 

Samfunnsfag 

08.25-13.00 
LEIRPLASSEN 
VED SKJERVE. 
Elevene møter i 
gaten utenfor 
Jonas P., så går 
vi sammen opp 
i skogen. 

Friminutt  
 

10.15-10.35 09.50-10.10 

Lunsj 10.35-11.15 10.10-10.45 

2.time  
 

«Jeg er 
ferdig-
arbeid» 

11.00-13.00 
FURUTOPPEN 
Vi går sammen 

ned til skolen ca 
12.30. 

Friminutt 11.40-12.00 

3.time 
 
 
 

Matte – 
parallelltime  

11.30-14.15 
SKOLEN 
Norsk – 

parallelltime 
13.-13.15 

 
Matte – 

parallelltime  

Friminutt    

4.time  
 

 



Mandag: TØMMERHOLTBANEN HELE DAGEN 

Mandager er vi på Tømmerholtbanen. Vi disponerer både banen og Tømmerholt klubbhus. Elevene 

møter opp direkte på banen på mandager, kl 08.25. Vi kommer til å ha diverse aktiviteter og jobber 

tverrfaglig. Aktivitetene vil variere fra gang til gang. Vi avslutter dagen på Tømmerholt, så denne 

mandager er vi ikke på skolen i det hele tatt.  

OBS: Mandag 27.april vil vi informere elevene om hvordan det blir for dem å møte opp på skolen på 

tirsdag, da de må forholde seg til nye regler og rutiner.  

Tirsdag: SKOLEN HELE DAGEN 

1.time: Norsk / Engelsk 

2. time: «Jeg er ferdig-jobbing» 

3. time: Matte 

Onsdag: FURUTOPPEN FREM TIL KL 11.30 – DERETTER ER VI PÅ SKOLEN FREM TIL 14.15 

Elevene møter i gruppen sin ved pergolaen når det ringer inn 8.25. Vi går sammen til FURUTOPPEN. 

Når vi kommer tilbake fra FURUTOPPEN skal vi ha norsk og matte. 

Torsdag: SKOLEN FREM TIL KL 11.00 og FURUTOPPEN FREM TIL KL 13.00 

Torsdag har vi norsk og samfunnsfag frem til vi skal på tur. Vi bytter på å ha norsk og samfunnsfag 

annenhver uke, så en gruppe bare har norsk en uke, og bare samfunnsfag uken etter, og omvendt.  

Når vi har vært på Furutoppen, går vi tilbake til skolen samlet før elevene får gå hjem. 

Fredag: LEIRPLASSEN VED SKJERVE 

Vi er ute hele dagen på leirplassen ved Skjerve. Vi møter opp utenfor Jonas P. Vi voksne er der fra 

8.10. Vi avslutter dagen kl 13.00 på samme sted. Elevene går / sykler hjem. 

 

Generelle regler: 

Ha med minst mulig ting hjemmefra, kun det mest nødvendigste: 

• Pennal skal være med frem og tilbake til skolen. 

• Det nødvendigste av klær, alt må være med frem og tilbake, ingenting kan henge igjen på 

skolen. 

• Ikke matbokser, men matpapir eller pose 

• Det er ikke lov til å ha med seg leker og bamser 

OBS: Det kommer til å bli en del overganger i forbindelse med vasking av hender, derfor er det fint om 

elevene har med seg en lesebok i sekken sin hver dag. Denne skal ikke ligge fast på skolen.  

 

Rutiner (dette er rutiner vi skal jobbe inn på skolen, så dere trenger ikke huske dette utenatt) 
 

Når det ringer inn ved skolestart:  



• Stiller opp i steintrappen som er utenfor klasserommet. Turkis gruppe stiller opp på det 

øverste trinnet og brun gruppe nederst på asfalten. Husk at man helst skal ha en meters avstand, 

selv om man er ute.  

• Turkis gruppe går inn sammen med Helene ved gymsalen   

• Brun gruppe går inn sammen med Gry i 4.trinnsbasen  

• Når vi kommer inn henger vi fra oss yttertøy i garderoben, har sekken på ryggen og stiller opp 

i kø for håndvask. Vi har merket opp metersmerker ved vasken slik at det skal bli lettere å 

holde avstand.  

• Etter håndvask setter du deg på plassen din og tar frem boken du har i sekken. Det er 

stillelesing til alle er på plass.  

 

Når det ringer inn etter friminutt:  

- Stiller opp i steintrappen og utfører samme prosedyre som vi gjør når det ringer inn til 

skolestart.  

• Når man er på plass ved sin pult setter man i gang arbeid eller finner frem matpakken, alt 

ettersom hva du får beskjed om mens du står i trappen.  

  

Før vi går ut i friminutt og før skoleslutt:  

• Alle må vaske hender.  

  

Alle må også vaske hender etter vi har spist.  

  

I klasserommet:  

• Klasserommet er organisert slik at det er minst en meter mellom pultene. Ingen kan sitte ved 

siden av hverandre, selv om de er lekevenner på fritiden.  

• Det er ikke lov å flytte på pultene, de må stå på samme plassen.  

• Det er heller ikke lov å bytte pult med noen andre 

 

Over til noe annet… 

Det kommer til å være noen dager Helene ikke er på jobb, da mitt yngste barn skulle vært hos 

dagmamma. Dagmammaen har en alvorlig lungesykdom og astma, og kan ikke være dagmamma 

lengre. Det betyr at jeg må være hjemme de dagene vi ikke har pass av besteforeldre. Jeg legger ved 

oversikten til dere, de oransje dagene er jeg til stede på skolen.  

Selv om jeg ikke er fysisk til stede på skolen er jeg likevel på «jobb». Det betyr at dere kan ringe meg 

eller sende mail om det skulle være noe dere lurer på. Vi har vært så heldig å få inn Linn Katrine som 

vikar for meg de dagene jeg er borte      . Jeg kommer til å samarbeide med Gry om fagene, og jeg 

planlegger for det Linn Katrine skal gjøre. 
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