
 
   

 
 

Gjenåpning av skolen for 5.- 7.trinn den 11.mai. 

Kjære elever og foresatte! 

Så ble det endelig mellomtrinnet sin tur til å komme tilbake til skolen! Velkommen! 

Det skal bli så fint å se dere igjen, det gleder vi oss til! Venner skal igjen møtes og sosiale opplevelser skal særlig 

få prege den første tiden. 

Vi forstår at mange kan oppleve utrygghet i disse tider, men skolene åpnes basert på ekspertenes kunnskap om 

smittesituasjonen generelt og om smitte blant barn spesielt. Færder kommune har svært lave smittetall. 

Vi vil selvfølgelig følge retningslinjene for smittevern fra den oppdaterte veilederen som er utarbeidet av 

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Vi må alle gjøre en innsats for å følge rådene, slik at vi kan 

lykkes med å begrense smittespredning. Det er særlig innen tre områder skolen gjør tiltak.. 

 

Syke personer skal ikke være på skolen.  

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på 

skole. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Foresatte som har luftveissymptomer, er 

i karantene eller isolasjon skal ikke møte på skolen. Det er viktig at elever som får symptomer på 

luftveisinfeksjon på skolen, går hjem (etter varsling til foresatte) eller blir hentet så fort det lar seg gjøre. 

Gode hygiene- og renholdsrutiner.  

Elever og ansatte skal vaske hender hyppig og grundig. De skal også vaske hendene før de kommer til skolen og 

etter at de har kommet hjem. Det anbefales å bruke albuekroken når en hoster eller nyser. 

Utsatte områder som toalett, vask, dørhåndtak, pulter, stoler, nettbrett og PC’er vil ha forsterket renhold.  

 

Redusert kontakt mellom mennesker. 

Det anmodes om å holde avstand til hverandre, men det viktigste tiltaket blir å begrense antall nærkontakter til 

hver elev og voksen ved å ha mindre og faste grupper på egne områder. Det er viktig å understreke at 

personalet fortsatt skal ivareta elevens behov for kontakt og omsorg. 

 

Skolehverdagen på Oserød 

Smittevern har et høyt fokus i vår nye organisering. Vi ønsker å ha en fast struktur på dagen og uken, slik at det 

oppleves forutsigbart og trygt. Skoledagen for 5.-7.trinn blir fra kl.09.00 – 13.30 hver dag, og vil nok være litt 

annerledes enn det barna er vant til. Småtrinnet fortsetter med skoledag fra kl.08.30-13.00, slik at det ikke blir 

trengsel ved oppstart av dagen. 

Dagen deles inn i tre økter med ulike læringsaktiviteter. Det vil være en økt med læringsaktiviteter inne, og to 

økter med skole ute, fysisk aktivitet og lek. Elevene deles inn i faste grupper på 18- 20 elever som kalles 

kohorter. Gruppene skal minst mulig blandes med andre kohorter og det vil være faste voksne. Kohortene vil få 

tildelt uteområder og det vil kunne benyttes sykkel for å komme seg dit. Kontakt oss dersom det er behov for 

sykkel. Det lages også en rullerende plan for NIF-banen, mm. Kohortene vil få tildelt garderobeplasser, toalett, 

vask og undervisningsrom. I undervisningsrommet vil elevene sitte på hver sin pult med god avstand til 

hverandre. Stoler og pulter rengjøres hver dag og evt i overgang før ny kohort skal bruke rommet.  Det vil være 

fargekoder for kohortene slik at det blir enklere for elevene å forholde seg til sine områder og utstyr. 

Mye vil også være kjent. Elevene vil møte vennene sine og kjente voksne, selv om det kanskje ikke blir 

kontaktlæreren sin.  



 
   

 
 

Det vil være egne hygiene- og renholdstiltak for overganger. Elevene skal ha med egen matpakke og egen 

vannflaske hver dag. De bør også ha med eget pennal med nødvendig utstyr. De voksne vil ha med seg egne 

fargemerkede bøtter med våtservietter, såpevann, antibac mm til uteskoleområdet. Husk klær etter vær, og i 

disse tider rent tøy ved oppstart. Tøyskift på våte dager kan også være lurt. 

Kontaktlærere vil informere om gruppeinndeling, dagsplaner og ukelæringsplaner, undervisningsrom, 

oppmøtested og evt hentested. 

Ved skolestart vil det bli faste oppmøtesteder ute og evt hentesteder for å unngå at det blir trengsel.  

Til slutt vil vi takke dere for et flott samarbeid i ukene som har vært med hjemmeskole. Dere har gjort en 

fantastisk jobb med å være lærernes forlengede arm i en ny og uvant situasjon. 

Ta kontakt dersom dere lurer på noe, om dere har informasjon som vil hjelpe oss i tilrettelegginger for deres 

barn eller om dere føler dere utrygge på noe. Dette skal vi klare sammen! 

Veilederen finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-

om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 I tillegg finner dere: 

 Fra tidligere; informasjonsskriv til foreldre, oversatt til flere språk: https://www.udir.no/kvalitet-og-
kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/ 

 Film om hva elevene bør tenke på når de kommer tilbake til skolen: https://www.udir.no/kvalitet-og-
kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/ 

Video om håndvask: https://www.youtube.com/watch?v=vsFQfZit0KU 

 

Vi gleder oss til å se dere igjen!  

VELKOMMEN!  

 

Hilsen Tom, Siri og Kari  
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