
 
   

 
 

 

Informasjonsbrev til foresatte Føynland skole  
Velkommen tilbake 5.-7. trinn 

Mandag 11.05 begynner 5.-7. trinn på skolen igjen. Det blir bra! Takk for samarbeidet i perioden med 
hjemmeskole.  Når elevene kommer tilbake, er skolen rigget og organisert ut ifra smittevernrådene gitt av 
myndighetene. Dette gjør at skoledagen vil være annerledes enn hva den var før perioden med 
hjemmeskole. Det er viktig at alle setter seg godt inn i den informasjonen skolen sender ut. Godt smittevern 
avhenger av at alle gjør en innsats. Det er viktig at vi alle følger rådene for smittevern 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. 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 vil vi være opptatt av å: 

- Vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask. 

- Ha godt renhold.  

- Rengjøre utstyr jevnlig. 

- Unngå deling av utstyr og materiell mellom elever. 

- Hyppig vask av utsatte områder. 

Tiltak for å redusere kontakten mellom personer på skolen: 

Det som gjøres for å redusere kontakten mellom personer på skolen, er nok de tiltakene som elevene vil 

oppleve mest begrensende. Her er det viktig at dere snakker med egne barn slik at alle forstår hensikten 

med tiltakene. Det overordnete målet er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter. Dette får vi 

til ved at: 

- Elevene deles opp i mindre, faste grupper.  

- Den gruppa eleven tilhører, blir den enheten som eleven primært skal omgås.  

- Hver gruppe får definert hvilke undervisningsrom, toalett og garderobe/inngang de skal bruke. 

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

- Friminutter blir organisert slik at trinnene oppholder seg på ulike steder i skolegården og/eller har 

friminutt på ulike tidspunkt.  

- Ved aktiviteter utendørs vil flere grupper kunne oppholde seg på samme område, men med mer 

avstand mellom elevene enn om de bare er sammen med egen gruppe. 

- Vi har valgt å definere 5. trinn som 1 gruppe, mens 6. trinn er delt i 2 grupper og 7. trinn i 3 grupper. 

Dette har sammenheng med elevtallet på trinnene.   



 
   

 
 

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

som tastatur og lignende rengjøres etter de anbefalinger som er gitt. 

- Ansatte vil, så langt det er mulig, følge samme elevgruppe gjennom dagen.   

- Bruken av skolebygget reguleres slik at man reduserer risikoen for kryssmitte mellom grupper og 

trinn. Elever og ansatte skal unngå å bevege seg inn i andre soner i bygget enn den de tilhører. Hvis 

man skal fra et sted til et annet går man primært utendørs og ikke gjennom andre grupper sin sone. 

- Mer undervisning og opplæring vil foregå utendørs. 

- Det er også gjort tiltak for å begrense kontakten mellom de ansatte på skolen.  

 

Ting som berører dere som er foresatte/ foreldre spesielt: 

- Foreldre skal ikke bli med inn på skolen eller i garderoben.  

- 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 fortsatt 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.  

- Smitteverntiltakene utfordrer skolen i forhold til hvordan vi kan bruke personalet og arealene våre. 

Det betyr at det vil være ulike løsninger og organisering av undervisning fra trinn til trinn. Vi håper på 

forståelse for dette.  

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 i den gruppa de nå skal tilhøre. Sammen vil vi få dette til! 

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

informasjon som sier mer om hvordan ting gjøres på det aktuelle trinnet, som oppstartstider o.l  

Det er ellers bare å ta kontakt om dere har spørsmål!  

Velkommen tilbake! 

Med vennlig hilsen  

Lars Ottar Svensen  
Rektor Føynland skole    

 


