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Informasjon til foreldre ved åpning av skolen
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Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager
og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for
øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus.
Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa.

Det er trygt for ungdom å gå på skolen
Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er
vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye
rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:
•

•
•
•
•
•

vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask. Hendene skal vaskes før de forlater
hjemmet, når elevene kommer til skolen, etter hosting og nysing, før og etter friminutt, før og
etter spising, etter toalettbesøk og før avreise ved skoledagens slutt.
det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales
det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser. Husk å vaske hender.
ha godt renhold på skolen, gjelder spesielt kontaktflater som berøres mye og av mange
vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett, pc, pulter
være mer ute med elevene, også i vanlige skoletimer
holde god avstand til hverandre, både ute og inne (minst 1 meter)

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal
følge med på at elevene har det bra.

Når kan eleven møte på skolen og når er det ikke tillatt?
Elever med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen. De skal holde seg
hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Elever med typiske symptomer på pollenallergi (kjent
pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen. Hvis
noen andre hjemme har luftveissymptomer skal dere ikke følge elevene til skolen, men elevene kan
komme til skolen så lenge de ikke har symptomer.
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. Viktig at skolen varsles i forhold til mulig smittespredning.
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.
Viktig at skolen varsles i forhold til mulig smittespredning.
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Hvis elever blir dårlige på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Eleven må hentes eller gå hjem fra
skolen så fort som mulig. Eleven isoleres fra de andre elevene frem til han/hun reiser hjem.
Foreldre skal helst ikke bli med til/inn på skolen.
Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en
gang dere kommer hjem.
Ungdommene bør helst omgås få andre ungdommer på fritiden og da gjerne møtes ute.

Skolelunsj og friminutt
Elevene vil få friminutt til ulike tider. Friminuttene vil være litt lengre, men det blir færre i løpet av
dagen. Klassene vil få informasjon om hvilken del av skolegården de skal benytte til enhver tid.
Kantina, minglegangen og spillrommet vil være stengt for elever. Det betyr at alle pauser blir ute, av
den grunn er det viktig at elevene er kledd etter været. Av smittevernhensyn må alle elever ta med niste
og drikke hjemmefra. Alle må spise sittende på sin plass i klasserommet. Det blir håndvask før og etter
spising. Det blir ikke mulig å kjøpe mat eller drikke i kantina. Det vil heller ikke være tillatt å gå til
Osedalen for å kjøpe mat.

Kroppsøving
Det vil bli gjennomført kroppsøving ute. Ingen elever får tilgang til garderobene, så alle oppfordres til å
komme i treningstøy når klassen har krø. Det vil ikke bli mulighet for å dusje, alle oppfordres til å dusje
når de kommer hjem.

Skoleskyss
På grunn av begrenset kapasitet på bussene oppfordrer vi alle som kan, til ikke å benytte offentlig
transport og skoleskyss. Hvis elevene har rett på og tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både
mens de venter på bussen og i bussen. Det vil ikke være mulig for noen uten rett til skoleskyss å benytte
offentlig transport og skoleskyss i tiden fremover.

