Velkommen tilbake på skolen

Fra mandag 27. april åpner skolen og SFO for elever på 1. -4. trinn. Vi gleder oss!
Elevene skal være i sine faste klasser, og være sammen med den eller de voksne som til vanlig er i
klassen. Og selv om gjensynsgleden nok er stor, skal vi i den grad det er mulig, unngå håndhilsing,
klemming og unødvendig fysisk kontakt. De voksne skal ivareta elevenes behov for kontakt og
omsorg, slik at elevene trygges på den nye situasjon.

Når de kommer til skolen skal de bruke faste innganger
•
•
•
•

1. klasse skal alltid bruke inngangen som leder inn til garderobe og klasserom
2. klasse skal bruke garderobe som leder inn til klasserom
3. klasse bruker inngangen ved skuret (nærmest Stalheim)
4. klasse bruker inngang ved på hovedtrappa (ved biblioteket)

Disse inngangene skal også brukes når de går ut til friminutt og når de skal inn igjen. I
garderobene til 1. og 2. klasse gjøres ei fordeling slik at ikke alle elevene er der samtidig. I gangen
der 3. og 4. klasse er, vil det gjøres ei avgrensing mellom klassene.
På klasserommet skal de ha sin egen pult, med avstand til medelever. Det skal tilstrebes avstand
mellom elevene, men innenfor klassen kan elever og voksne omgås og leke sammen. De skal ikke
dele utstyr, vi ordner derfor en kurv til hver elev hvor de har sitt utstyr. Det er ikke tillatt å ha
med leker hjemmefra, og klassebamser må i karantene.
God hygiene er viktig å snakke med elevene om, både hjemme og på skolen. Vi kommer til å
bruke tid på å innarbeide gode rutiner for når hender skal vaskes og hostehygiene. I alle
klasserom er det mulighet for handvask, i tillegg er det montert antibac-dispensere på klasserom
og ved innganger. Når vi er ute, skal våtservietter være tilgjengelig. Renhold på arealer som
brukes, er forsterket. Det blir satt bort en del leker og utstyr for å kunne sikre godt renhold av
det elevene bruker.

Elever og ansatte skal vaske hender:
• Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
• Når man kommer til skole/SFO
• Etter hosting/nysing
• Etter toalettbesøk
• Før og etter måltider
• Etter man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt
• Ved synlig skitne hender
Hostehygiene:
• Det anbefales å bruke albuekroken når en hoster eller nyser
• Unngå å røre ved ansiktet eller øynene

I utetida
Vil elevene være fordelt i sine klasser og vi lager en rulleringsplan på hvilke områder de
forskjellige klassene skal være på. Dette gjøres fordi de forskjellige gruppene ikke skal blandes.
Det er også anbefalt økt bruk av uteskole og utetid, så det er viktig at eleven har klær og fottøy
tilpasset vær. De må også ha skifteklær.

SFO
I SFO-tida vil også elevene være i sine klassegrupper, hvor klasserommet er gruppenes base. På
1.og 3. økt, vil vi vurdere om elever på 3. og 4. trinn kan bruke f.eks baserommet. 2. økta vil på
de dagene alle klassene er på SFO, være mest ute.

