
ORIENTERING TIL HJEMMENE PÅ 6. TRINN OM GJENÅPNING AV SKOLEN 

 

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

forholde seg til. Vi er nødt til å holde god avstand til hverandre og være nøye med hygienen! Dette er 

utfordrende, men vi skal greie det sammen. Vi kommer vi til å bruke god tid på de nye rutinene vi må 

forholde oss til. 

 

• 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/skoletrinn-1-7/ 

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

grundig forklarer sitt barn hva dette innebærer.  

• 6. trinn beholder de vanlige klassene sine, altså A, B og C.  

• Fravær meldes på skole-SMS som vanlig. 

• Vi møtes hver morgen på oppmerket område til høyre for hovedinngangen. Vi vil stå ute på 

tirsdag og vise elevene hvor de skal møte hver morgen. Her stiller vi opp i brannrekke, med 

minst en meter mellom hver elev.  

• Skoledagen er fra klokka 09.00-13.30. Fredag slutter vi klokken 13.00. Vi kommer til å være 

ute omtrent halvparten av skoledagene.  

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

• I friminuttene er elevene sammen med medelever fra sin klasse og oppholder seg i sin sone i 

skolegården. 

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

elevene ha det de trenger, i sekken. Dette gjelder også innesko, ekstra klær og regntøy.  

• Dere 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. Ta med pc hvis du har lånt av skolen, fagbøker, ruteboka 

og koronaboka. Fagbøker trenger du ikke den første dagen, men de trengs seinere i uka. Ta 

med noen bøker hver dag, så blir det ikke så mye å dra på seinere i uka. 

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

slik at eleven har klær som egner seg. Husk nok mat og drikke! Pakk maten i matpapir og ikke 

matboks.  

• Sjekk at sykkelen er i orden, i tilfelle vi drar på sykkeltur.  

• Mandag 11.mai blir det hjemmeundervisning og lærerne vil ikke være så tilgjengelig da vi skal 

rigge i stand til oppstart. Denne dagen blir det ikke morgenmøte. Læringsplanen for denne 

dagen blir som vanlig lagt i Teams under Filer-> Uke 20. Planen legges ut søndag kveld. 

• Ukeplanen for resten av uke 20 blir lagt ut på hjemmesiden på mandag. Det vil bli litt lekser 

hver dag. Oversikt over uka finner dere også på denne planen.  

 

Ta kontakt hvis dere lurer på noe! Vi gleder oss til å se dere på tirsdag       

 

Hilsen lærere og assistenter på 6. trinn. 
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