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Informasjon til foresatte på 1. – 4. trinn om 
skolestart til mandag 27. april. 

 
Skolen og aktivitetsskolen åpner mandag 27. april. Vi gleder oss til å ønske elevene 

velkommen tilbake! 

Målet er at skoledagene skal likne mest mulig på den vi før skolen stengte 12. mars. 

Selvfølgelig blir den ikke helt den samme. Vi må følge smittevernreglene. 1. trinn har samme 

gruppestørrelse som før. 2.-4. trinn blir inndelt i mindre grupper. 

Overholdelse av smittevernreglene vil komme først. Derfor kan det komme endringer. Det 

gjelder blant annet morgen-aks for 1.-2. trinn. 

 

1. Organisering av gruppene 

Elevene på 1. – 4. trinn vil være inndelt i totalt 14 grupper. Disse gruppene vil være faste både 

på skolen og på aktivitetsskolen. Hver gruppe vil ha ett fast rom på skolen. AKS- bygget vil ikke 

bli brukt til elevgrupper! 

Hver gruppe vil ha en fast lærer og de fleste gruppene vil ha assistent. Elevene som går på 

aktivitetsskolen vil tilhøre samme gruppe som de tilhører på skolen. To grupper på samme 

trinn kan ha et praktisk samarbeid, men det skal foregå ute.  

Skoledagen vil gi et tilbud om aktivitesskole for 1. og 2. trinn om morgen og ettermiddag. For 

3. og 4. trinn vil få tilbud om aktivitetsskole bare om ettermiddagen.  

1. og 2. trinn og 3. og 4. trinn har friminutt hver for seg. Skolegården vil være inndelt i to 

områder. Område 1 er skolegården og ballbingen. Område 2 er fotballbanen og deler av 

Bjølsenparken. Det betyr at det vil være ca. 50 -60 elever i hvert område. Elevene vil øves i å 

holde god avstand til hverandre i friminuttene.  

Skoledagen vil bestå av inne –og utetid, friminutt og spisetid. 

Skolen trenger hjelp av foreldrene til å snakke godt med eleven før skolestart for å forklare at 

skoledagen blir annerledes. Klemming og nærkontakt med andre barn ikke er lov. 

Foresatte sender som vanlig beskjed til kontaktlærer via skolemelding eller e- post ved fravær. 

 

1.1 Skoledagen blir slik: 

1. 1. og 2. trinn: kl. 0915 – 13.45 

2. 3. og 4. trinn : kl. 0830 – 13.00 
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1.2 AKS starter: 

1. trinn kl. 0800 

2. 2. trinn kl. 0815 

1.3 AKS slutter: 

1. 1. og 2. trinn kl. 15.30 

2. 3. og 4. trinn kl. 15.00. Elever som går hjem selv gjør det, kan også gå før kl. 15.00. 

 

 

1.4  Om elever som ikke møter på skolen:  

1. Elever som ikke kan møte på skolen fordi de selv, søsken eller foresatte er i 

risikogrupper, må levere legeerklæring. De må ha legeerklæring for å ha rett til 

hjemmeundervisning. Legeerklæringen sendes til kontaktlærer.  

2. Elever som ikke leverer legeerklæring, vil ikke motta oppfølging av lærerne sine fordi 

foresatte da overtar opplæringsplikten  

 

 

2. REGLER FOR OPPMØTE PÅ SKOLEN: 

 

 FORESATTE KAN FØLGE SINE BARN TIL SKOLEPORTEN. SE VEDLAGT KART. 

 DE KAN IKKE FØLGE ELEVENE INN I SKOLEGÅRDEN OG SKOLEBYGNINGEN!! 

 I SKOLEGÅRDEN ER GRUPPENUMMERNE TEGNET OPP ELEVENE. ELEVENE SKAL GÅ TIL 

SITT GRUPPENUMMER. GRUPPEINNDELINGEN ER VEDLAGT DENNE SKOLEMELDINGEN. 

 DETTE GJELDER ELEVER PÅ 1. OG 2. TRINN SOM HAR TILBUD PÅ AKS. ELEVENE MÅ 

LEVERES TIL NØYAKTIG TIDSPUNKT.  

DERE KAN IKKE LEVERE ELEVER PÅ AKS UTOVER DET TIDSPUNKTET SOM SKOLEN HAR 

ANGITT.  

KOMMER DERE FOR SENT, MÅ DERE SOM FORESATTE KOMME TILBAKE MED ELEVEN 

NÅR SKOLEN STARTER.  

 GARDEROBENE I KORRIDORENE SKAL IKKE BRUKES. ELEVENE SKAL HA MED KLÆR OG 

ANNET UTSTYR INN I KLASSEROMMET.  

 ELEVENE MÅ HA MED MAT OG DRIKKE FOR HELE DAGEN! 

 ELEVENE MÅ VASKE HENDENE GRUNDIG FØR DE GÅR HJEMMEFRA. SKOLEN VIL HA 

GODE RUTINER FOR HÅNDHYGIENE GJENNOM SKOLEDAGEN. 

 AV SMITTEVERNHENSYN, OG FOR Å BEGRENSE ANTALL ELEVER PÅ SKOLEN, BER 

SKOLEN FORESATTE VURDERE BEHOVET FOR Å BENYTTE SEG AV AKS. 
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2.1 Elevene skal ha med: 

 Klær og sko til å være ute hver dag 

 Mat og drikke for hele dagen – gjelder også aks 

 Skolebøker 

 Pennal, viktig at eleven har viskelær, blyant, fargeblyanter – eleven kan ikke låne utstyr 

av hverandre på skolen 

 Det er IKKE lov til å ta med egne leker på skolen 

 

2.2 Elever skal komme på skolen/AKS: 

 Når de ikke har symptomer på sykdom. 

 Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever komme tilbake etter at de har vært 

symptomfrie i 1 døgn. 

 Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, 

skal eleven møte i skole/AKS som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen/AKS 

dersom de får symptomer (se under). 

 Elever med typiske symptomer på pollenallergi kan møte på skole/AKS. 

 Mange yngre barn har ofte rennende nese, uten andre symptomer på 

luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. De kan komme på skolen/AKS 

såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt. 

 Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente 

barna sine på skole/AKS som normalt. 

 

2.3 Elever som har bekreftet covid-19 

 Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i 

isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). 

Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet. 

 

2.4 Elever som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19: 

 Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i 

karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). 

Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet. 
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2.5 Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon: 

 Skal ikke møte på skole/AKS, og må finne andre løsninger for følging og henting av 

barna. 

 

2.6 Når sykdom oppstår på skolen/AKS 

 Det er viktig at elever som får symptomer på luftveisinfeksjon, går hjem (etter varsling 

til foresatte) eller blir hentet så fort det lar seg gjøre. Syke elever bør ikke ta offentlig 

transport.  

 

 

2.7 Når en i husstanden til en elev er syk 

 Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, 

skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt. Tilsvarende kan eleven møte på 

AKS . Eleven gå hjem fra skolen/AKS dersom de får symptomer. Håndvask og å holde er 

de beste tiltake for å unngå smitte. 

 

 

 

Det er viktig å understreke at hvis skolen ser at den ikke kan overholde smittevernreglene 
med organiseringen den har planlagt, vil det kunne komme endringer. Det gjelder særlig 
tilbudet om aktivitetsskole for 1. og 2. trinn om morgenen! 
 
Vi ser fram til å møte elevene til mandag! Det er viktig at alle foresatte setter seg grundig inn i 
informasjonen ovenfor. Når det gjelder ytterligere informasjon om smittevernregler på flere 
språk gå inn på:  
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/oversatt-til-flere-sprak/ 

 

Vel møtt! 

 

Mvh  

Arild Lillehagen/s/ 
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