
Ukebrev uke 20 

 
Hei alle sammen!  
 
Vi er veldig klare for å møte dere tirsdag morgen, og gleder oss masse til å se dere! 
Ta med alle bøkene tilbake på skolen. Vi kommer til å fortsette med dagsplaner. Dersom den enkelte 
ikke får gjort det som står på dagsplanen i løpet av skoledagen, vil de resterende oppgavene bli lekse 
hjemme. Torsdag vil være fast uteskoledag. 
Her kommer informasjon om hvordan skoledagen blir organisert. Vi har delt trinnet inn i to grupper, 
som får hvert sitt faste klasserom med faste plasser en og en. Vi har våre vanlige klasserom i tillegg til 
amfiet. Tonje, Benedicte, Merethe og Juni vil være fordelt på hver sin gruppe og møter sin faste 
gruppe hver morgen ute på oppstillingsplassen. Vi har laget en timeplan, men vi må gjøre noen 
utprøvninger denne uken så et utkast vil foreligge neste uke. 
 
Oppmøte: Skoletiden vil være fra kl. 09.15. til 13.45 hver dag. Vi oppfordrer til at elevene går eller 
sykler til skolen. Elevene har fått tildelt egne områder som de skal møte opp til hver dag. Se liste 
lenger ned. Elevene vil bli møtt ute og det er en lærer som er gruppeleder for hver sin 
gruppe/kohort.  Dersom det er beskjeder utover «det vanlige», eller noe dere ønsker å snakke med 
oss om ber vi dere om å sende skole-sms eller mail. 
 
Når elevene kommer: skal de ha vasket hender hjemme rett før avreise. Vi ber om at barna møter så 
tett opptil skolestart som mulig. Dette for å unngå blanding mellom kohortene før skolestart. Elever 
med symptomer på luftveisinfeksjoner (snue, hoste, nysing, vond hals osv.) kan ikke være på skolen, 
og må holdes hjemme til de har hatt en symptomfri dag. Barn med kjent allergi og symptomer på 
allergi kan være på skolen. Når kohortene er inne, skal de være på hvert sitt rom. Når vi spiser inne, 
spiser alle ved hver sin pult. 
 
Elevene må ha med: Sekk med matpakke, ferdig fylt vannflaske, pennal og rett utstyr. Det er ikke 
mulig at elevene låne av hverandre eller av skolens utstyr pga smittevernet. På torsdager når elevene 
har uteskole er det viktig at de har med riktig klær og nok mat/ drikke.  Utgangspunktet er at vi drar 
på uteskole uansett vær. 
 
Når eleven blir hjemme: Gi oss beskjed så tidlig som mulig slik at vi kan planlegge dagen, helst før 
08.00. Det er også sånn at dersom gruppeleder er syk og vi ikke får tak i vikar må elevene i den 
gruppen holdes hjemme.  
 
Når elevene slutter på skolen: Elevene avslutter dagen på samme sted som de begynner dagen. Vi 
vasker hender med elevene før de går hjem. På torsdager når vi er på uteskole kan det bli aktuelt å 
sende elevene hjem direkte fra stedet vi er. På tur vil vi ha med våtservietter og antibac, men vi 
oppfordrer også elevene til å ha med hjemmefra. 
 
Garderober: I denne perioden disponerer vi våre faste garderobeplasser som vanlig. Vi ønsker at 
elevene med tynne utejakker tar med seg disse inn og henger de på stolryggen på plassen sin. Våte 
klær ved regn MÅ henge på garderobeplassene. 
 
Toaletter: 7.trinn vil i denne perioden bruke toalettene i gymgraderobene. 
 
Oppmøteplass: For 7.trinn vil det være to oppstillingsplasser ute når de kommer til skolen: 
RØD- utenfor glasshuset – Møtes av Tonje  

BLÅ – utenfor hovedinngangen – Møtes av Benedicte 



Gruppe/kohortinndeling for 7.trinn:  

RØD: Tonje 
(Glasshuset) 

BLÅ: Benedicte 
(Hovedinngangen) 

 Amanda Jasmin 

 Elea Charlotte 

Maia Tuva BS 

Savo Jenny 

Tuva D Signe 

Tuva-Liv Mina 

Ingrid Renita 

Ola Linh 

Leander Daniel 

Oliver Johannes 

David M Khaled 

Ramtin Millian 

 Ludvik Hans Isak 

 Marcus Ario 

 Martin Prince 

 Mio Sebastian 

 Ole-Marcus Vetle 

 David B William 

  Jones 

  Ilyas 

18 stk. 20 stk. 

 

 
 
Til alle aktiviteter og overganger er det laget egne hygiene – og renholdstiltak. Vi lar alle dører til 
undervisningsrom stå åpne hele dagen, -dette for å redusere berøring av håndtak. En voksen vil ha i 
oppgave å vaske berøringsflater til faste tider ila dagen.  
Vi ber om forståelse for at timeplanen kan bli endret. Vi vurderer underveis om tidspunkter og fag 
fungerer for elev. Det er viktig at dere hjemme snakker med barna om viktigheten av å holde 
avstand, respektere hverandre, samt oppsatte regler og rutiner. Elevene må være forberedt på å 
bidra til at avstand- og hygienekrav opprettholdes. Vi ønsker at både dere som foresatte og elevene 
skal føle seg trygge med å gå på skolen, derfor skal vi gjøre vårt beste for at alle satte restriksjoner og 
rutiner blir overholdt. 
 
 


