
        08.05.20 
  
 

Informasjon til foresatte om skolestart for 5.-7. trinn 12.05.2020  
  
Skolen har vært åpnet for 1.-4. trinn siden 27.04.20. Nå gleder vi oss også til å ta imot elevene 
på 5-7.trinn.  
  
Vi har nå laget en plan for oppstart og denne er basert på planen for oppstart for 1.-4.trinn. 
Mye er likt og er veilederne fra helsemyndighetene og Udir og Færder kommune sine 
retningslinjer for åpning av skolene er fulgt. 
I tillegg til dette har vi forsøkt å utnytte skolens fysiske rammer, både bygningsmessig, og med 
hensyn til uteområdet.  
  
Når vi starter opp 12.mai er det seks skoleuker igjen av året. Det er viktig at disse ukene blir 
mest mulig stabile, trygge og forutsigbare for elevene og foresatte. Vi har ønsket å lage en plan 
som gir en fast struktur for dagen og uka.  
Planen vil så langt det er mulig sikre forsvarlig håndtering og ivaretakelse av både hygiene- og 
renholdsrutiner. Samtidig skal vi gi elevene en skoledag som skaper normalitet og trygghet.  
  
  
Plan og struktur:  

• Skoledagen blir fra kl. 08.45-13.15 hver dag for 5.-7.trinn. 
NB; fredag 15.05.20 slutter 5.-7.trinn kl. 12.45. 

• Et trinn  vil være en egen kohort (faste grupper), altså 5. , 6. og 7.trinn er egne kohorter.  
• Alle trinn vil ha faste rom som ivaretar regelen om en meters avstand mellom elever. 

5.trinn skal være i sitt klasserom + biblioteket. 
6.trinn skal være i gymsalen. Der blir det rigget med pulter, tavle og hyller. 6.trinn skal bruke 
toaletter og vasker i gymgarderobene. 
7. trinn skal være i sitt klasserom. 

• Alle trinn på 1.-7.trinn får tildelt et eget uteområde av skolegården (en sone) pr. dag. 
• Hver gruppe får sitt oppmøtested tildelt ved skolen. Elevene møter opp på dette stedet 

på morgenen.  
• Elevene skal ikke møte på skolen før kl. 8.45! Dette er for å unngå at barn leker sammen på 

tvers av trinn.  
• Dagen deles inn i økter med ulike læringsaktiviteter. Vi oppfordres til å være mye ute og 

trinnene vil ha egne uteskoledager i tillegg til uteaktiviteter i løpet av uken. 
• Vi vil ha faste voksne på trinnet så langt det lar seg gjøre, og de fleste vil være de voksne som 

allerede tilhører trinnet. 
• Elevene skal ha med seg egen matpakke og egen drikkeflaske med vann hver dag.  
• De må også ha et eget pennal med nødvendig utstyr: blyant, viskelær, blyantspisser og evt. 

farger hvis man har.  Det er ikke anledning for elevene til å låne utstyr fra hverandre.  
• Elevene kan ikke ta med seg egne leker, baller o.l. hjemmefra til skolen. Skolen har kjøpt litt 

ulike uteleker til hver gruppe. Dette blir også rengjort hver dag.  
  
  
  
  



Hygienetiltak:  
• Renholderne ved skolen har en egen plan for renhold som de følger i denne perioden.  
• Skolen følger veileder for skole og følger hygienetiltakene som er beskrevet der:  
• https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 
• Vi fordeler vasker og toalettene vi har på best mulig måte mellom trinnene, og merker 

toalettdørene med hvilke trinn som skal bruke hvilke toaletter. 
• Vi lar alle dører til undervisningsrom stå åpne hele dagen. Dette for å redusere berøring av 

håndtak.  
• Vi har laget rutiner for at voksne vasker leker og lekestativer minimum en gang pr. dag.  
• Hver gruppe får en bøtte som står i rommet de skal være i, med utstyr til rengjøring og 

desinfisering.  
• Vi ønsker at foresatte i minst mulig grad skal inn i skolebygget.  

  
  
Før oppstart:  
Skolen ønsker at foresatte snakker med barna før oppstart om det som står i dette skrivet. Det 
er viktig at barna er så godt forberedt som de kan være og at de vet at det blir skoledager som 
er annerledes enn det de er vant til.  
  
5.-7.trinn kan ikke leke på tvers, selv om de har friminutt sammen. De skal være på sitt tildelte 
område i friminuttene. 
  
Vi håper informasjonen har gitt dere en bedre forståelse av hvordan skoledagen vil se ut på 5.-
7. trinn fra 12.mai. Det kan hende at vi må gjøre justeringer etter hvert som vi prøver ut 
planene vi har laget. Dere vil da bli informert om dette.  
  
Mandag 11.mai vil elevene jobbe hjemme. Læreren vil ha møte med elevene på Teams og gi 
dem instrukser om oppgavene de skal gjøre. 
Lærerne skal denne dagen planlegge og gjøre klart til å ta imot elevene på tirsdag. De vil derfor 
ikke være så tilgjengelig for elevene denne dagen. 
  

  

Oppstillingsplasser ved skolestart kl.8.45. Lærer vil møte elevene der. 
  

5.TRINN: 
Langs gang- og sykkelsti ved gjerdet ved hovedinngang (bruker inngang Kirkeveien) 
  
6.TRINN: 
Ved containere (bruker inngang gymsal) 
  
7.TRINN: 
Droppsone («fortau»), (bruker inngang skolegård) 
  
  
  
  
Vennlig hilsen skolens ledelse ved Herstad skole  
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