
Fredag 24. april 2020 

Gjenåpning av skolen mandag 27. april 

Informasjon til elever og foresatte på 1. trinn 

Hei, alle elever og foresatte. Nå er det bare dager igjen før vi endelig møtes i skolegården 

mandag 27. april kl. 08.30, vi voksne gleder oss! 

Trinnet er delt inn i fire kohorter (grupper) á 15/16 elever: 

1 – BLÅ (Tanh og Simen)  

2 – GUL (Merete og Martine)  

3 – RØD (Marit)  

4 – GRØNN (Anne Marte) 

Kohort 1 og 2 vil kunne samarbeide, det vil også kohort 3 og 4. Se egen PDF-fil med 

gruppeinndeling på hjemmesiden. Disse kohortene vil også brukes på SFO. 

 

Oppmøte hver morgen 

Skolegården er merket opp med hvite streker og prikker. Dere skal møte opp ved benkene i 

skolegården sammen med deres kohort (gruppe), se bilder: 

  

Læreren for kohorten vil stå oppå en av disse benkene med en fargeplakat for sin kohort. 

Foran læreren er det laget 2 x 8 prikker på bakken som elevene skal plassere seg på, dette for 

å ivareta retningslinjene om avstand. Foresatte som følger barnet kan stå ved siden av barnet 

sitt på yttersiden av den aktuelle kohorten. 

Alle fire kohortene fra 1. trinn skal bruke hovedinngangen, én og én kohort går i garderoben. 

Elever som er på SFO før kl. 08.30, vil bli fulgt ut. Foresatte bes om å være ute, se eget 

infoskriv som ble sendt ut via skole-SMS onsdag 22. april. 

 

Organisering av dagen 

To kohorter begynner dagen inne, to kohorter begynner dagen ute. Vi bytter etter matpausen, 

som alle har inne.  

Kohortene som begynner dagen sin ute, må møte helt klare for tur fra morgenen. Dette betyr 

at det er klær etter vær, drikkeflaske med vann, matpakke og gjerne noe å sitte på. En pose 

med skiftetøy i sekken er lurt. Vi har ikke anledning til å gå inn for å hente klær eller annet 

når vi har stilt opp, det er derfor viktig at alt dette er ordnet før det ringer inn. 



Fredag 24. april 2020 

Kohortene som begynner dagen sin inne går inn til garderoben med sin lærer, henger fra seg 

ytterklær og bytter til innesko, før de går inn i kohortens klasserom. Her er pultene plassert 

med god avstand. Vi skal innarbeide gode rutiner på håndvask, og hvordan vi nå kan bevege 

oss i klasserommet.  

Mandag 27.04: Grønn og rød kohort begynner ute. Blå og gul kohort begynner inne. 

Tirsdag 28.04: Grønn og rød kohort begynner ute. Blå og gul kohort begynner inne. 

Onsdag 29.04: Blå og gul kohort begynner ute. Grønn og rød kohort begynner inne. 

Torsdag 30.04: Grønn og rød kohort begynner ute. Blå og gul kohort begynner inne. 

Fredag 1. mai er skolen stengt 

 

Rutiner 

Klær må tas med hjem hver dag, også utetøy. Elevene kan gjerne ha et skift nederst i sekken (i 

en plastpose), da dette også er gunstig dersom de skulle trenge dette på tur. Drikkeflasken må 

være fylt opp med vann hjemme. Barna må ha matpakke til både skoledagen og til SFO hver 

dag, denne/ disse må pakkes i matpapir eller pose. 

På elevenes skolepult er det festet en oppbevaringsboks/ kopp som skal brukes til oppbevaring 

av blyanter, sakser, lim, farger mm.. I denne er det nå blyant, viskelær og farger, samt annet 

elevene trenger gjennom skoledagen. Elevene kan ta med egne farger dersom de har et ønske 

om å bruke sine egne, disse må da oppbevares i boksen/ koppen, og kan ikke tas med frem og 

tilbake mellom skole/hjem. 

Husk god håndhygiene før dere ankommer skolen, og også med en gang dere kommer hjem. 

Vi ber dere unngå å være i garderoben når kohortene bruker disse. Ved levering på skole/SFO 

kan dere benytte hovedinngangen, husk at det ikke er anledning til å komme til skolens 

område dersom du har symptomer på koronavirus eller føler deg syk. Barn som er på SFO 

etter skolen kommer til å være mye ute, alle skal være ute fra kl. 16. SFO ber om at foresatte 

registrerer tid for levering/ henting inne på IST, slik at de kan forberede seg selv og barna. 

Barn som ikke skal på SFO etter kl. 13, vil bli fulgt ut til benkene (bildene) av læreren på sin 

kohort. Nå som elevene er i andre grupper enn de vanligvis er i, er det spesielt viktig at dere 

foresatte bruker skoleSMS for å gi oss beskjeder. Dette vil hjelpe oss veldig, slik at alle (og 

riktig) lærere får beskjedene. Dersom barnet ikke skal på SFO må vi ha beskjed om dette. 

Bruk IST Direkte for å legge inn tidene ditt barn skal være på SFO. 

Vi ønsker at elevene skal oppleve trygghet, trivsel, glede og læring i disse dagene vi nå skal 

inn i. Skolen skal være et godt sted å være for alle, vi vil etterstrebe å ivareta hvert enkelt 

barns behov, samt følge retningslinjer for godt smittevern.  

Spør oss om dere lurer på noe! 

 

Alt blir bra       

Hilsen alle voksne på 1. trinn  

Marit, Merete, Martine, Tanh, Simen og Anne Marte. 


