
Informasjon om 3. trinn Torød skole og 

skoleåpning 

Hei! 

Da gleder vi oss til å treffe alle elevene igjen og håper på fine skoledager fremover. 

Skoledagene blir ikke helt som vanlig, men vi tror det kommer til å fungere 

kjempefint. Her kommer informasjon som er viktig at dere leser og følger. Se også 

skriv fra ledelsen på hjemmesiden til skolen. Er noe uklart, så ta kontakt med oss 

eller ledelsen. 

Oppstart og avslutning: 

• Alle elever på 3. trinn møter kl. 0830 ved trappa ved hovedinngangen. De skal 

ikke blande seg med de andre trinnene. 

• Foreldre skal ikke gå inn i skolebygningen. 

• De som blir hentet eller skal gå hjem selv gjør dette gjennom hovedinngangen.  

• De som skal på SFO blir værende i 3. og 4. klasserommet i 1. etasje. 

• Alle elever må vaske hender hjemme før de kommer på skolen. Se video og 

bilde.  

Skoledagen: 

• Vi er 3- 4 voksne på 3. trinn hver dag og kommer til å dele gruppa i to. Noen 

ganger vil hele gruppa være sammen ute.  

• Vi kommer til å være mest mulig ute og ha uteskole. Når vi må være inne, vil 

gruppa være delt i to faste grupper, kontaktlærergruppene.  

• Vi vil la alle få garderobeplasser med god avstand. På garderobeplassen skal 

det være minst mulig tøy. Tøyet må tas med hjem hver dag.  

• Alle elever må ha med innesko som skal være på skolen. 

• 3. trinn får sine egne toaletter. 

• Vi kommer til å være nøye med håndvask flere ganger om dagen.  

• Drikkeflaske må fylles hjemmefra hver dag og skal ligge i sekken når man ikke 

drikker. 

• Vi kommer til å være mye ute så det er viktig med riktige klær og solkrem. 

(ligge i sekken).  

• Eleven skal holde avstand til andre barn og voksne, så godt det lar seg gjøre.  

• Dette må alle gjøre før mandag 27. april: Se filmen for skolebarn sammen 

med sitt barn: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-

beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/filmer/ Der  ligger det  også 

en film for dere voksne.  

• Her er det også en film om håndvask som dere må se på sammen. Øv på å 

vaske hender hjemme. https://www.youtube.com/watch?v=xN_DEkLTdLI og denne 

https://www.youtube.com/watch?v=luWx5gBVulc 

• Leker og annet må være hjemme.  

• Elevene får posepennal på skolen. De skal ikke ha med seg pennal eller 

lignende.  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/filmer/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/filmer/
https://www.youtube.com/watch?v=xN_DEkLTdLI
https://www.youtube.com/watch?v=luWx5gBVulc


 

Ved sykdom/ mistanke om sykdom 

• Elever som er syke må bli hjemme. Dette gjelder også vanlig forkjølelse som 

man vanligvis ikke hadde vært hjemme for.  

• Hvis elever blir syke eller viser tegn på forkjølelse blir foreldrene kontaktet og 

må hente sitt barn eller barnet blir sendt hjem etter avtale. Barnet må vente på 

et eget sted til avtale er gjort eller det blir hentet.  

• Barn med allergi kan komme på skolen.  

 

Så håper vi alle får fine dager på skolen      . 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Mette og Marie 

 

 


