
Informasjon til ukebrev uke 18: 

 
Oppmøte: Skoletiden vil være fra kl. 08.30 – 13.00 hver dag. Elevene har fått tildelt egne områder 
som de skal møte opp til hver dagen. Vi oppfordrer til at elevene går til skolen og at foresatte ikke 
følger inn i skolegården. Elevene vil bli møtt ute. Vi ansatte er gruppeleder for hver vår gruppe. 
Dersom det er beskjeder utover «det vanlige», eller noe dere ønsker å snakke med oss om ber vi 
dere om å sende skolesms/sms til trinntelefonen/mail.  
 
Når elevene kommer: Har de vasket hender. Vi ber om at barn møter så tett opptil kl. 08.30 som 
mulig. Elever med symptomer på luftveisinfeksjoner (snue, hoste, nysing, vond hals osv.) kan ikke 
være på skolen eller SFO, og må holdes hjemme til de har hatt en symptomfri dag. Barn med kjent 
allergi og symptomer på allergi kan være på skolen/SFO. Når gruppene 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 matpakker (lunsj og ev. SFO), skiftetøy for dagen (vi har ikke 
oppbevaring av skiftetøy/ekstra tøy i garderoben denne perioden), vannflaske, pennal og rett 
utstyr/bøker til dagen.  
 
Kosedyr/leker: Det er ikke anledning til å ha med leker hjemmefra i denne perioden. Klassebamsene 
har blitt satt i karantene.  
 
Når eleven blir hjemme: Gi oss beskjed så tidlig som mulig slik at vi kan planlegge dagen, helst før 
08.15. Det er også sånn at dersom gruppeleder er syk og vi ikke får tak i vikar må elevene i den 
gruppen holdes hjemme. Men; om vi får beskjed tidlig nok om barn som blir hjemme kan vi 
omorganisere slik at vi forhåpentlig unngår akkurat dette!  
 
Når elevene slutter på skolen/skal på SFO: Elevene avslutter dagen på samme sted som de begynner 
dagen. Elevene krysses inn på SFO på samme sted.  Vi vasker hender med elevene før de går 
hjem/skal på SFO.  



Gruppe/kohortinndeling:  
Markus rød: Adam, Winston, Leana, Nicklas, Maria, Isabella, Brah, Jesper, Ingrid, Theodor, Håkon, 
Lyon, Erlend 
Thor Erik grønn: Mina, Jonas, Oscar, Albert, Thelma, Rodi, Markus, Nicoline, Danielius, Tobias, 
Andrea, Emilie 
Vilde blå: Rakel, George, Helene, Magnus Gabriel, Tyrone, Anya, Stellan, Erik, Stefan, William, Lisa, 
Eva 
Anita gul: Vanja, Leon J, Mikkel, Hermine, Mads, Felista, Oda, Leon R, Philip, Heine, Emma, Hama, 
Sofie 
  
 
Oppmøteplass: 
4.trinn: RØD – fotballbanen 

              BLÅ – store banen 

              GRØNN – skatebanen 

              GUL – bordtennisbordet 

Klasserom: 
4.trinn bruker 4. og 6. trinns rom  

 
 

Garderober: I denne perioden har vi faste garderobeplasser over større områder enn vi pleier. Det 
blir ikke byttet garderobeplass når SFO starter.  
 

4.trinn bruker 4. og 6. trinns garderobe  
Ta bort det som ikke gjelder ditt trinn! 
 
Toaletter: 

4.trinn bruker toalettene ved inngangen, toalettene innenfor den første døren fordeles på 
fargekoder.  

Solsikken gymgarderobe 
 

 
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.  
 


