
ORIENTERING TIL HJEMMENE PÅ 4. TRINN OM GJENÅPNING AV SKOLEN 

Velkommen tilbake til skolen – den fysiske! Vi gleder oss til å møte elevene igjen. Det er mye nytt å 

forholde seg til, ikke minst nye grupper, og for noen, nye voksne. Og så er vi nødt til å holde god 

avstand til hverandre og være nøye med hygienen! Dette er utfordrende, men vi skal greie det 

sammen. De første dagene kommer vi til å bruke mye tid på de nye rutinene vi må forholde oss til og 

til å bli enda bedre kjent med «nye» klassekamerater.  

• Når det gjelder smittevernregler og rutiner som følger av disse, viser vi til veilederen om 

smittevern: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/  

• For å overholde smittevernregler på skolen er vi helt avhengig av at også foreldre og foresatte 

grundig forklarer sitt barn hva dette innebærer.  

• 4. trinn deles inn i fem grupper/kohorter (se under) slik at antall elever per rom ikke blir for 

høyt. Hver gruppe har elever fra både A, B og C.  

• Det er fortsatt kontaktlærer som har det formelle ansvaret for eleven, men ta gjerne først 

kontakt med gruppelederen hvis dere lurer på noe. 

• Fravær meldes på skole-SMS som vanlig. 

• Vi møtes hver morgen på grusbanen på skolens bakside (samme område som 7. trinn pleier å 

disponere). Her stiller vi opp i fem rekker, med minst én meter mellom hver elev.  

• Skoledagen varer fra klokka 8.30-13.00. Vi kommer til å være ute omtrent halvparten av 

skoledagen.  

• Vi starter dagen og hver time med håndvask. Hver gruppe har sitt toalett.  

• Pultene vaskes to ganger per dag: etter vi har spist og når elevene har gått hjem. 

• Også i friminuttene er elevene i hver sin gruppe og oppholder seg i sin sone i skolegården, 

fortsatt på skolen bakside. Leker og utstyr som brukes, vaskes før neste gruppe tar dette i 

bruk. 

• Vi kan dessverre ikke oppbevare klær og utstyr på skolen slik vi ellers pleier. Derfor må vi ha 

det vi trenger, i sekken. Dette gjelder også innesko, ekstra klær og regntøy.  

• De som har eget pennal, tar med dette; en boks eller pose duger også. Har dere blyant, 

viskelær, linjal og farger – send det med. Jo mindre fellesmateriell, desto bedre. Imidlertid har 

vi selvfølgelig utstyr på skolen også. 

• Alle må ta med eget søppel og eventuelle matrester hjem. 

• Vi kommer altså til å være mye ute, både i skolegården og i Teieskogen. Sjekk værmeldingen, 

slik at eleven har klær som egner seg. Husk nok mat og drikke!   

• Vi er glad for å få «låne» to lærere, Yngvar Myrvold og Matthew McGee. Vi har også med oss 

fagarbeider Sunita og assistent Mathias. 

Her er lærernes telefonnummer:  

Yngvar Myrvold: 928 52 743 Matthew McGee: 403 40 511  

Renate:   476 41 699 Mette:   955 10 764 

Henriette:  976 16 660 Hege:   913 13 216  

Ivar:   413 08 865 

 

Ta kontakt hvis dere lurer på noe! Vi ses mandag! 

 

Hilsen oss på 4. trinn 

 

            

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/


 

 

 

GRUPPER (Kohorter) 

GUL 
Henriette og 
Matthew 

BLÅ  
Ivar og Matthew 

SJØSTJERNE  
Hege og Yngvar 

LØVE 
Renate 

NATTERGAL 
Mette 
 

1. Oliver  
2. Liam 
3. Nathaniel 
4. Thale Maria 
5. Johanne 
6. Maike  
7. Erle 
8. Stella 
9. Mathias  
10. Selmer 
11. Aksel J 
12. Ylva 
13. Ebba 
14. William 
15. Anton 
16. Jonathan 

RA 
 

1. Ludvig 
2. Sebastian 
3. Arielle 
4. Nina-

Maleen 
5. Nicoline 
6. Dima 
7. Erling 
8. Ola 
9. Theo 
10. Ella  
11. Emilia Mai 
12. Andrine 
13. Tiril 
14. Mille 

 

1. Vebjørn 
2. Jonas 
3. Stefania 
4. Victoria 
5. Isabell 
6. Fillip 
7. Vanessa 
8. Johanne 
9. Ella BG 
10. Fred 
11. Olivia 
12. Maria 
13. Aksel 
14. Jonathan NL 
15. Cedrik 

1. Vemund  
2. Tideman 
3. Ole Magnus 
4. Veronika 
5. Hedda 
6. Jens 
7. Matias  
8. Iver 
9. Sozan 
10. Anna Sofie 
11. Marie 
12. Sivert 
13. Lars 

1. Daniel  
2. Isak 
3. Julie 
4. Nora 
5. Sara 
6. Jacob 
7. Marcus 
8. Ingrid 
9. Amir 
10. Mads 
11. Nellie 
12. Fia 
13. Hannah 
14. Mateo 
15. Timian 
 

 

 

OBS! Noe endret i forhold til gruppene som ble lagt ut torsdag 23.4. 


