TILTAK FØR SKOLESTART
mandag 27. april 2020
1.-4. trinn/SFO

MYKLAND SKOLE

PLAN
HVA

Hvordan

Informasjonsansvar
Gjennomføring

Elevtransport

I bussene skal elevene sitte
med minst et åpent sete
mellom seg.
Foresatte oppfordres til å
levere elevene på
parkeringsplassen.
Unntaksvis kan eleven
hentes/bringes inn på
skolens område.
Unngås
Elevene skal ikke stille opp,
men gå inn når skoleklokka
ringer.
3.-4. trinn skal bruke
inngangen til de eldste
elevene, siden den nå ikke er
i bruk.
Etter hvert friminutt.
Elevene stopper ved
håndvasken i klasserommet
og vasker hendene godt med
såpe og lunkent vann.
Tørkepapir.
Før og etter mat.
Etter toalettbesøk.
Eleven:
-skal ha hver sin pult, 1 m
mellomrom
-ved pulten skal også nisten
spises.

Til foresatte: Planen legges på
hjemmesiden og velkomsthilsen
med noen viktige punkter sendes via
Visma, ansvar Signe

Offentlig transport
Innmarsj

Håndvaskerutiner

I klasserom

Til elever:

Kontl (KL)

Personalet
KL
Timelærer

Alle lærerne

KL og alle lærerne

-elevene har hver sin pc og
de skal rengjøre dem selv.
-Det skal være skrivesaker og
tilstrekkelig materiell i alle
klasserom, slik at elevene
ikke låner blyanter, farger og
spissere av hverandre.
Lærer:
Sørger for tilstrekkelig
undervisningsmateriell til
fagene sine.
Det må også sørges for at
restavfallet håndteres på en
praktisk måte (poser knyttet
for og i større samlesekk).
Suppler tørkepapir, såpe og
sprit om det skulle være
tomt.

Mat

Elevene spiser ved pulten
sin.
1.-2. trinn og 3.-4. trinn
spiser hver for seg.
Abonnementsordning på
melk og annet blir hentet i
kjøleskapet av lærer.
Pultene vaskes av lærer etter
maten.
Ved bruk av tangenter skal
disse vaskes/sprites etter
bruk av hver elev.
Mat skal kokes og stekes.
Salat ikke egnet.

Lærer som har 3. time.

Gym

Utegym anbefales.
Gardrobe: å dusje er ikke
tillatt.
Det er mulig å legge gym til
siste time, elevene kan da
dusje når de kommer hjem.
Svømming foreløpig ikke
aktuelt, da Frolandia er
stengt.

Faglærer

Om en elev/ansatt blir syk
på skolen:

-eget rom (grupperom)
-1 lærer med syk elev (den
elevgruppen som læreren
reiser fra, må ivaretas av
annen pedagog)

Personalet

Musikk:

M& H:

Faglærer

Faglærer

SHR

-elev og/eller lærer tar på
munnbind og vasker
hendene godt
-foresatte må hente den
syke elevendvs vi ringer hjem!

Vaskeplan

Utmarsj/gå til bussene_

Ved vanlig sykdom skal
eleven/ansatt være hjemme
+ 1 dag.
Vaskeplan for toaletter,
håndvasker, berøringsflater
og punkt.
NB vask av «sykerom» etter
bruk.
Hver elev får gå til sin buss
når han/hun er ferdig i
garderoben. Dette for å
unngå å komme for nærme
hverandre.
Pass på, løping ikke tillatt!

Teknisk

SHR
KL

Bussene kjører opp på
skoleplassen.

SHR

Ut på tur

Ta med sprit

Hver enkelt lærer.

Ekstra bemanning i
friminuttene

Ikke aktuelt hos oss, da vi er
kun 9 elever til sammen i 1.4. trinn.
Ikke aktuelt, samme grunn
som over.

SHR

Dele opp utearealet.

SHR

