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Informasjon til foresatte ved Vestskogen skole 1.-4. trinn  
 
 
Mandag 27.04.20 åpner skolen igjen. Vi gleder oss til å se dere! 
 
Denne uka bruker vi tiden sammen med lærerne og de ansatte på SFO for planlegge og gjøre 
lokalene klare. Skoledagen vil vare fra kl. 08.30-13.00 hver dag. SFO vil ha vanlig åpningstid. Det vil 
være ukentlig påmelding til SFO via IST, dere må si fra om man ikke skal benytte SFO-plassen også. 
Dette for at vi kan planlegge grupper og gruppeledere til disse. Vi trenger denne uken informasjonen 
før torsdag 23.04.20. Vi oppfordrer kun til å bruke SFO plassen når det er nødvending pga. 
smittevernhensyn.     
 
Torsdag og fredag denne uken vil lærerne være noe mindre tilgjengelige slik at de får laget gode 
planer for kommende uke. Trinnene vil senest fredag sende dere detaljene over hvordan trinnet 
organiserer uke 18, hvor de blant annet vil informere om kontaktgruppene trinnet er delt inn i. Vi vil 
ha faste voksne på trinnet så langt det lar seg gjøre, og de fleste vil være de voksne som allerede 
tilhører trinnet. De voksne kan ha aktiviteter i ulike grupper på trinnet, de følger da eget 
hygienetiltak for overganger.    
 
Vi følger smittevernveilederen som er utarbeidet av myndighetene: https://www.udir.no/kvalitet-og-
kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-
1-7/  
 
Viktige tiltak for Vestskogen skole: 

• vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask. Barna skal vaske 
hendene når de går hjemmefra og når de kommer på skolen 

• ikke møt på skolen hvis barnet har symptomer på sykdom. Dette gjelder også milde symptomer. 
Det er nå ekstra viktig at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie 

• ha godt renhold  
• vaske leker/utstyr jevnlig og redusere mengden leker som ligger framme 
• læringenarenaer flyttes mer ut i tiden fremover 
• ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte 
• elevene skal ha med seg egen matpakke og drikkeflaske med vann hver dag. De må også ha med 

seg matpakke til SFO, det vil ikke bli matservering på SFO 
• elevene må ha med eget pennal med nødvendig utstyr 
• alle trinn på 1.-4. deles inn i grupper på inntil 15 barn. Disse kontaktgruppene får en fargekode 

 
Snakk med barnet ditt om skolestart. Her finner du filmer som du kan se på sammen med barnet ditt: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/filmer/  

 
 
Vennlig hilsen  
 
Ledelsen ved Vestskogen skole  
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