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Informasjon til foresatte om gjenåpning av Torød skole 1. – 4.tr + SFO 27. april 
 
 
 
Kjære foresatte!  
 
Nå gleder vi oss veldig til at elevene kommer tilbake igjen på skolen. Det har vært gjort en 
formidabel innsats av ansatte, elever og dere foresatte i denne perioden med 
hjemmeundervisning. Vi i ledelsen på Torød skole er i hvert fall veldig imponert over det vi har sett 
og hørt. Nå ser vi fremover og skal sikre et godt og trygt skoletilbud for elevene igjen, både på 
skole og på SFO. Vi vil ha et stort fokus på å se hver enkelt slik at alle blir ivaretatt på en god måte.  
 
Noen er nok fortsatt litt skeptiske til å sende barna sine tilbake igjen, men vi vil forsikre dere om at 
skolen følger retningslinjene fra UDIR og FHI. Det skal skapes trygghet for både voksne og barn, så 
får vi til dette i godt samarbeid. Vi er til stede for elevene, så ta kontakt med kontaktlærer eller oss 
i ledelsen om det skal være noe.  
 

 

Organisering, grupper og skoledagen 
 

Mandag 27. april åpner Torød skole igjen for 1. – 4. tr + SFO etter å ha vært stengt siden midten av 
mars.  
 
Skoledagen er fra 08.30 – 13.15 alle dager. Elevene som ikke har SFO på morgenen møter kl. 
08.30. Vi ber om at ingen kommer før. Det vil være voksne ute, som møter elevene. Gruppene går 
inn sammen med en voksen. Husk at det er fri fredag 1. mai! 
 
Elevene møter på faste områder på morgenen og alle trinn har egen inngang/utgang. Alle trinn blir 
delt i to grupper og gruppene har hvert sitt klasserom, slik at det blir god plass mellom pultene. 
Ved uteaktiviteter kan man ha større grupper innad på trinnet.  
 
1.tr benytter sitt eget klasserom og «hovedbasen» på SFO. De har samlingssted på ballbanen om 
morgenen og benytter SFO – inngangen. 
 
2.tr benytter klasserommene til 5. og 7. trinn. De har samlingssted på benkene/muren ved 
containerne og benytter «nødutgangen» på vei ut mot skolebakken som inngang/utgang.  
 
3. tr benytter klasserommene til 3. og 4. trinn. De har samlingssted på inngangstrappen og 
benytter hovedinngangen.  
 
4. tr benytter klasserommet til 6. trinn + «teknolab.». De har samlingssted langs veggen ved 
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gymsalen og evt. på muren mot klatrestativene. De går inn gymsalen og opp trappa ved kontoret 
til Fox. 
 
 
Uteområdet deles inn i soner, slik at hvert trinn har egne områder hver dag. Sonene vil rullere i 
løpet av uken (vi vil gjøre oss gode erfaringer denne første uken og endringer kan forekomme 
senere).  
 
 Ballbane/Berget 

det blå 
Skolegård 
(ikke husker/ 
klatrestativ) 

Husker/ 
klatrestativ 
 + første del 
skog til amfiet 

Øvre del av 
skogen(fra 
amfiet) + 
Speiderhytta 

Mandag 1 2 3 4 
Tirsdag 4 1 2 3 
Onsdag 3 4 1 2 
Torsdag 2 3 4 1 
 
 
 
Når skoledagen avsluttes og elevene skal enten hjem eller på SFO, så fortsetter gruppene i samme 
rom. En voksen kommer til rommet. De barna som ikke skal på SFO følges ut av en voksen til 
oppmøteplassen. Der kan foresatte hente barna sine eller at de går hjem. 
 
 
Alle foresatte får direkte informasjon fra kontaktlærere om organisering av trinnet og skoledagen. 
Vi prøver å legge til rette for at det er de samme voksne som er tilknyttet trinnene hver dag både i 
skole og SFO.  
 
 
SFO 
 
SFO har vanlige åpningstider, men vi oppfordrer dere til å benytte tilbudet minst mulig med tanke 
på smittevernstiltak. Det vil bli krav om påmelding til SFO, da tilbudet må organiseres ut ifra hvor 
mange barn som kommer. De som har morgenplass møter ved skolens hovedinngang. Vi ønsker i 
utgangspunktet å være ute på morgenen, dette grunnet smittevern. Husk god bekledning.  
 
Hentesituasjon på SFO: Hvis foresatte ikke treffer en voksen ute, så er det et tlf.nr på inngangsdør 
som foresatte kan ringe for å fortelle at barnet skal hentes. Det anbefales at ingen foresatte går 
inn i skolebygningen. Fra kl. 16.00 vil SFO oppholde seg i det nordre rommet i SFO basen.  
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Smitteverntiltak  
 
Alle ansatte har forberedt seg veldig godt på å ta imot barna. For å begrense smitte har vi satt i 
gang en rekke tiltak på skolen. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt 
smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. På skolen vil vi 
være spesielt opptatt av å: 

• vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask 

• ha godt renhold på skolen 

• være ekstra mye ute med barna i tiden framover 

• ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte 

• elevene vil få utdelt egne pennal med blyanter, viskelær o.l. 

• elevene må ha med matpakke og egen vannflaske til hele dagen(skole og SFO). Dette skal 
«bo» i sekken, med unntak når det drikkes og spises.  

• elevene skal ikke ha med seg leker, baller eller skrivesaker hjemmefra.  

• elevene må pakke sekken for hver dag. Vi ønsker ikke ekstra klær i garderoben, så klær må 
ligge i sekken.  

• områder blir merket for å holde god nok avstand 

• hvert trinn har sine egne gutte- og jentetoaletter som rengjøres noen ganger i løpet av 
dagen 

• vi forholder oss til «Veileder om smittevern for skoletrinn 1. – 7.  trinn» når det gjelder 
smitteforebyggende tiltak. Vi oppfordrer til at alle leser veilederen og forbereder barna. 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra 

Ikke møt på skolen hvis barnet ditt har symptomer på sykdom. Dette gjelder også milde 
symptomer. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt 
symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer, er i karantene eller har fått påvist 
coronaviruset, skal dere ikke følge eller hente barn på skolen. Hvis barna blir dårlig på skolen, må 
dere hente barnet så fort det lar seg gjøre. Viser igjen til veileder om smittevern for skole. 

  

Hjemme 

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen og med 
en gang dere kommer hjem.  

Vi oppfordrer til at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute. 
 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
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Informasjon på andre språk:  
Generell informasjon til foresatte på andre språk finnes HER. 
 
 
Til slutt:  
Det skal være liv og røre på skolen, ikke stille som nå. Alle ansatte på Torød skole er spente, men 
gleder seg til mandag! Da skal vi gjøre vårt aller beste for at alle barn igjen får leke og lære med 
vennene sine og ha det fint med oss voksne.  
 
 
Ta kontakt ved evt. spørsmål.  
 
 
Vennlig hilsen ledelsen ved Torød skole 
Steinar, Anne Lise og Annette 
 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

