
Arbeidsdokument for trygg sosial gjenåpning av Teie skole 

Skolen har vært stengt over en lengre periode, og hverdagen har sett annerledes ut for oss alle. De aller fleste gleder seg til å komme 

tilbake til det som er en mer kjent hverdag, men ikke alle, noen synes faktisk det å ha hjemmeskole er tryggere enn en vanlig 

skolehverdag. Det er oss voksnes ansvar for å gi elevene en trygg sosial gjenåpning av skolen.  

Hva: Hvordan: Hvorfor: 

Bli kjent på nytt • Elevene blir kjent med sin nye gruppe. 

• Elevene blir kjent med sin voksenperson for 

gruppen.  

• Lærer kjenner sin elevgruppe, og kjenner til styrker 

og utfordringer hos elevene, og vet hvordan man 

møter de ulike elevene.  

Elevene vil nå møte en ny gruppe elever, de aller fleste 

kjenner til hverandre, men for noe vil kanskje ikke alle 
navn og liknende være kjent. Derfor er det viktig å 
bruke god tid på å bli kjent på nytt, slik at alle elevene 

opplever en trygg skolehverdag.  

Er det elever en lærer ikke kjenner godt nok, er det 

viktig å innhente informasjon fra kontaktlærer.  

Ny struktur på 

skolehverdagen 
• Elevene gjøres kjent med gruppens inndeling av 

dagen og uken.  

• Elevene kjenner til når og hvor de skal møte (vi 

husker på de som er på sfo om morgenen). 

• Elevene kjenner til hvilken inngang som er 

forbeholdt sin gruppe.  

• Elevene kjenner til hvilket toalett som er 

forbeholdt sin gruppe. 

• Elevene kjenner til hvilket uteområde som er 

forbeholdt sin gruppe.  

• Elevene kjenner til sin faste plass i brannrekker og 

liknende.  

Skolehverdagen slik de kjente den fra før vil være 

ganske annerledes. Derfor vil det være lurt å bruke god 

tid på innlæring av de nye strukturene. Ta dem med og 
pek på hvilket toalett de skal bruke, skritt opp hvilken 

soner de kan leke i, vis dem hvilken vaske de skal bruke 
osv. Her er de små detaljene viktige, og selv om alle 

kjenner til skolebygget fra før er det lettere å huske noe 
man har sett fremfor å bli forklart. Dette vil skape mindre 
usikkerhet, og større trygghet.  

Hygiene • Elevene får god opplæring i håndvask og vet: 

o Hvordan vasker vi oss. 

o Når skal vi vaske oss 

Enkelte elever kan være skremt av korona viruset, derfor 

er det viktig at vi trygger alle elevene på at vi tar våre 
forhåndsregler etter anbefalinger fra 
Folkehelseinstituttet.  



2 

Hva: Hvordan: Hvorfor: 

o Hvorfor det er viktig å vaske seg.  

• Elevene vet hvordan de skal hoste, nyse osv.  

• Elevene vet hvor nærme vi kan holde oss andre 

personer.  

• Elevene har med egen niste, i poser og ikke i 

matboks. 

• Elever som har pennal hjemme bør ta med dette, 

for øvrige finner vi gode løsninger for utlån.  

 

Trivsel • Lærer prioriterer tid til å gjenskape den gode 

relasjonen de hadde med elevene, og skaper 
nye positive relasjoner med eventuelle nye 

elever.  

• Elevene trygges på at det er trygt å starte opp 

med skolen igjen (filmer på udir kan/bør brukes i 
undervisningen).  

• Teie skoles trivselsregler og klasseregler gjelder 

fortsatt, men forsterkes med innspill fra veileder 
om smittevern. 

• Vi har med oss at: 

1. Barn er barn og de glemmer seg. Både dytting, 
klemming og tett lek vil kunne skje i egen kohort, 
men også på tvers av disse i tilfeldige situasjoner. 

Engstelse for å sende barn skolen i dagens situasjon, 
må veie tungt. I slike situasjoner gjennomfører vi 

følgende rutine: 

a)  Vi minner på, i en anerkjennende tone, at vi må 

huske hva vi har lært om smitte og hvordan vi skal 
være sammen i en kohort. Vi trøster den som 
eventuelt skal trøstes og hjelper de som bør hjelpes. 

Slike ting rapporteres ikke hjem på daglig basis. I 
etterkant av nærkontakt vaskes hender.  

En positiv relasjon mellom lærer og elev utgjør 

grunnpilaren i klasseledelse, forstått som at læreren 

aktivt bryr seg, viser interesse, er støttende og har 
forventninger om positiv utvikling (Hattie 2009) 

 

Det er alltid den profesjonelle voksne som er ansvarlig 
for å etablere og vedlikeholde en god relasjon til alle 

elever, også der hvor dette er utfordrende.  

 

Utsagnene over vet vi at dere alle har med dere i 
lærergjerningen, men kan aldri trekkes frem ofte nok.  
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Hva: Hvordan: Hvorfor: 

b)  Eventuell slåsskamp vil bli ringt hjem om, fokuset 
på smittevern prioriteres høyt. Temaet for samtalen 
vil være den aktuelle hendelsen og smittevern. Det 

forventes at foresatte overtar ansvar for å presisere 
alvoret i forbindelse med evt smittespredning. Ved 

gjentatte hendelser vurderer skolen kohorttilhørighet 
og forsøker å endre systemet rundt enkeltelev.  

Skolens personell vil loggføre hendelser i punkt 1b; 

personer involvert, dato og tidspunkt i IST, IOP logg, til 
bruk ved evt informasjon ved smitteutbrudd.  

 

2.  Barn som ved overlegg spytter, biter eller bryter 

prinsippet om kohorter, eller ikke forholder seg til 
lærers inndeling av kohort vil måtte hentes av 
foresatte. Skolen ber foresatte avtale tid med skolens 

helsesykepleier for foresatte og elev for at hun kan gi 
særlig informasjon om smittevern.  

a)  Ved gjentatt brudd på punkt 2 anmodes det om 
hjelp av foresatte til å overholde smittevernregler, 

skolen kan i tillegg anmode om at eleven har 
undervisning i eget lokale. 

Skole - hjem 

samarbeid 
• Trinnet har ekstra fokus på informasjonsflyt og 

dialog med hjemmet i forbindelse med 

gjenåpningen av skolen.  

Gjenåpning av skolen er en utfordrende tanke for 

mange familier, det har vi respekt for. Derfor vil de være 
ekstra viktig med god informasjonsflyt hjem i oppstarten 

av denne skolen, via mail, skolesms eller tlf hjem der det 
er nødvendig.  
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