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Informasjon til foresatte om skolestart for 1.-4. trinn 27. april 2020   
 
Nå gleder vi oss til å se barna igjen☺ 
 
Vi har nå laget en plan for oppstart mandag 27. april som gjelder 1.-4. trinn.  
Skolens ledelse har samarbeidet med FAU (FAU møte mandag 20/4) og skolens ansatte om denne 
planen. Vi har fulgt i veilederne fra helsemyndighetene og Udir og Færder kommune sine 
retningslinjer for åpning av skolene. I tillegg til dette har vi forsøkt å utnytte skolens fysiske rammer, 
både bygningsmessig, og med hensyn til uteområdet.   
 
Når vi starter opp 27. april er det åtte 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 08.30-13.00 hver dag for alle trinn.  SFO åpner kl 13.00 når skolen 
slutter. 

- Alle trinn på 1.-4. trinn deles inn i to, eventuelt tre grupper. På hver gruppe vil det 
være ca. 12-15 barn. Disse gruppene får en farge; rød, blå og eventuelt grønn 

- Gruppene får egne garderobeplasser.  
- Lærerne vil informere om hvilke grupper elevene er i før oppstart og hvor de har garderobe.  
- Alle trinn på 1.-4. får tildelt et eget uteområde av skolegården(en sone) pr dag. Hver sone blir 

igjen delt mellom rød og blå gruppe, og evt grønn.  
- Hver gruppe får sitt oppmøte- og sluttsted tildelt på uteområdet. Elevene møter opp 

på dette stedet på morgenen og hentes her etter skoleslutt eller går hjem selv (hentes 
eventuelt av SFO dersom de skal videre dit).  

- Elevene, med unntak av SFO-barn, skal ikke møte på skolen før 8.30! Dette er for å unngå at 
barn leker sammen på tvers av grupper og 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. De voksne kan ha aktiviteter i ulike grupper på trinnet, de følger da 
egne hygienetiltak for overganger.  (rød og blå, evt grønn)  

- 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 

baller, leker, kritt, hoppetau, ringspill, bøtter og spader 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-

koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 
- Vi fordeler vasker og toalettene vi har på best mulig måte mellom gruppene, og merker 

toalettdørene med hvilke grupper 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 at det blir skole/sfo-dager som er annerledes enn de 
er vant til, og særlig med tanke på at de nå skal leke og lære i en mer fast gruppe.  
 
Veilederen åpner for at grupper kan leke på tvers av disse gruppene også og det vil vi benytte oss av 
de gangene arealet er stort nok.  
 
Vi håper informasjonen har gitt dere en bedre forståelse av hvordan skoledagen vil se ut på 1.- 4. 
trinn fra 27. april. Det kan hende at vi må gjøre justeringer etter hvert som vi prøver ut planene vi har 
lagt. Dere vil da bli informert om dette.  
 
I løpet av uken vil de som skal benytte SFO få informasjon om oppstart og organisering,  
gjennom IST Direkte  
 
Vennlig hilsen skolens ledelse ved Herstad skole  
 

Oppstillingsplasser  
 

1.TRINN:  
Rød: Bålplass (SFO-inngang)  
Blå: SFO-inngang (SFO-inngang)  
  
2.TRINN:  
Rød: Langs veggen under klasseromsvinduet (inngang Kirkeveien)  
Blå: Flaggstanga (inngang Kirkeveien)  
  
3.TRINN:  
Rød: Bordtennisbord (inngang Kirkeveien)  
Blå: Sykkelstativ (inngang Kirkeveien)  
  
4.TRINN:  
Rød: Scenen (inngang skolegården)  
Blå: Bålhuset (inngang Kirkeveien)  
  
 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

