
 
   

 
 

 

Informasjonsbrev til foresatte Føynland skole  
Velkommen tilbake 1.-4. trinn 

Skolen åpner nå gradvis opp igjen. Mandag 27.04 begynner 1.-4. trinn. Bak oss har vi uker med hjemmeskole. 
Det har vært en nye og annerledes situasjon for oss alle. Vi må benytte anledningen til å takke for 
samarbeidet i perioden med hjemmeskole. Dere har som foreldre gjort en fantastisk jobb. Sammen har vi 
greid å lage skole for barna. Nå ser vi frem til å se elevene igjen!  
Vi er klar over at noen er engstelige for å starte opp igjen i frykt for smitte. Det har vi forståelse for. Vi vil 
samtidig forsikre om at skolen følger retningslinjene om smittevern utarbeidet av Udir og FHI. Det legges opp 
til å skape forutsigbare, trygge rammer for elever, foresatte og ansatte. Vi vil være nøye med å sikre godt 
smittevern. Det er viktig at alle leser den informasjonen skolen nå sender ut. Godt smittevern avhenger av at 
alle gjør en innsats, og at vi alle følger de rådene som helsemyndigheten gir.  
Smittevernet består av tre grunnpilarer: 

1. Syke personer skal ikke være på skolen.  

2. God hygiene. 

3. Redusert kontakt mellom personer på skolen 

Syke personer skal ikke være på skolen:  

Barn som har symptomer på sykdom, skal ikke møte på skolen eller SFO. Dette gjelder også milde 

symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt 

symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist coronaviruset, skal dere ikke 

følge barna til skolen. Husk at skolen må varsles ved sykdom. 

Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så 

fort som mulig. 

Tiltak for å sikre god hygiene: 

På skolen og SFO vil vi være spesielt opptatt av å: 

- Vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask 

- Ha godt renhold  

- Vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett og tastatur.  

- Unngå deling av utstyr og materiell mellom elever. 

- Hyppig vask av utsatte områder. 

Det er laget nye oppdatere renholdsrutiner. Nødvendig materiell og utstyr er på plass. 

Tiltak for å redusere kontakten mellom personer på skolen og SFO: 

For å redusere kontakte mellom personer på skolen gjør vi nå flere viktige tiltak:  

- Elevene deles opp i mindre, faste grupper, også kalt kohorter. Ut ifra elevtallet på trinnene har vi 

valgt å dele 1. tr i 2 grupper, 2. tr i 2 grupper, 3. tr i 3 grupper og 4. tr i 3 grupper.  

- Elevene skal være sammen med de personene som tilhører samme gruppe/ kohort som seg selv. 

Man kan si at kohorten/gruppa vil fungere som en «skolefamilie».  

- Hver gruppe/kohort får et eget møtepunkt, undervisningsrom/sted, eget toalett og 

garderobe/inngang. 

- Friminutter vil bli organisert slik at gruppene/ kohortene oppholder seg på ulike steder i skolegården 

og/eller har friminutt på ulike tidspunkt. 



 
   

 
 

- Ved aktiviteter utendørs kan to kohorter/grupper oppholde seg på samme område, men med mer 

avstand mellom elevene enn om man bare er sammen med personer i egen kohort/gruppe. 

- Klasserommene møbleres slik at eleven sitter på egen pult og med god avstand mellom hverandre. 

- Elevene låner ikke blyant, viskelær o.l. av hverandre, men får utdelt eget individuelt utstyr. Felles 

utstyr som tastatur og lignende rengjøres etter bruk. 

- Ansatte vil følge samme elevgruppe/kohort gjennom dagen.   

- Bruken av skolebygget reguleres slik at man reduserer risikoen for smitte mellom ulike kohorter og 

trinn. Elever og ansatte skal bare være i den områdene av bygget som deres gruppe har fått tildelt.   

- Det er laget rutiner for å begrense kontakten mellom personalet. 

- Mer undervisning og opplæring vil foregå utendørs. 

- SFO-tilbudet organiseres trinnvis på tilsvarende måte og etter de samme prinsippene som 

skoledagen.  

Ting som berører dere som er foresatte/ foreldre spesielt: 

- Servering av mat opphører på SFO. Elevene må nå ha med egen matpakke og drikkeflaske, både på 

morgen og ettermiddag-SFO.  

- Det er fint hvis SFO bare brukes i den grad man har behov, og i det tidsrommet barnet faktisk 

trenger tilsyn. Viktig at skolen får beskjed ved endringer i behovet. Dette fordi det er en utfordring å 

ha nok tilgjengelig personell til å dekke behovet når elevene skal deles på flere grupper gjennom 

hele skoledagen og i SFO-tiden. 

- Foreldre skal ikke bli med inn på skolen eller i garderoben. Ansatte vil ta imot barna ute og sende 

dem ut når de skal hjem. 

- Hold anbefalt avstand i møte med andre foreldre, ansatte og elever. 

- 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. Følg de anbefalingene som blir 

gitt av helsemyndigheten.  

- Elevene kan gå sammen til og fra skolen, men må holde anbefalt avstand til hverandre.  

Selv om skoledagen nå får flere reguleringer enn hva vi normalt har hatt, skal vi selvsagt fremdeles sørge for 

at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det 

bra og at alle føler seg inkludert. Sammen vil vi få dette til! 

Informasjon i dette skrivet sier noe om de tiltakene som gjelder hele skolen. Hvert trinn vil i tillegg sende ut 

egen informasjon som sier mer om hvordan ting gjøres på det aktuelle trinnet. Det er bare å ta kontakt om 

dere har spørsmål!  

Velkommen tilbake! 

Med vennlig hilsen  

Lars Ottar Svensen  
Rektor Føynland skole    

 


