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Foreldre/foresatte  
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 

 2020/5648-11-101629/2020-RUNHAM  X20 08.05.2020 

 
 

Informasjon alle foreldre/foresatte ved oppstart for 5.-7. trinn  

 
Det er gått ut beskjed til alle skoler om at også elever på 5.-7. trinn skal inn på skolen igjen i 
løpet av uke 20. 
 

Det er vi svært glade for!  

 
Lærerne på 5.-7. trinn samles her på skolen mandag 11.05.2020 for å klargjøre til oppstarten 
mens elevene har hjemmeskole. Lærerne sender ut oppgaver elevene skal jobbe med på 
mandag mens de er her. 
 
Vi kommer til å ha en gradvis oppstart på 5.-7. trinn.  

 5.trinn møter på skolen tirsdag 12.05. og har undervisning på skolen alle dager 
deretter 

 6. trinn møter opp på onsdag 13.05. og har undervisning på skolen alle dager deretter 

 7. trinn kommer inn på torsdag 14.05. og har undervisning på skolen på alle dager 
deretter 

 
Klassen vil også på 5.-7. trinn være definert som «kohorten», slik det er på 1.-4. trinn. 
 
Dette betyr at alle Nøklebyelevene er på plass fra torsdag 14.05. Dette betyr at 5. trinn har 
hjemmeundervisning mandag, 6. trinn har hjemmeundervisning mandag og tirsdag og 7. 
trinn mandag, tirsdag og onsdag. Bortsett fra mandag vil hjemmeundervisning være 
lærerstyrt som nå. 
 
Grunnen til at vi velger en gradvis innfasing er at vi ikke har mulighet til samme sikring som 
ved oppstart på 1.-4. trinn med dobbel bemanning i alle klasser. Smittevern er fremdeles 
prioritet nummer 1 og vi trenger å trygge både elever, foreldre/foresatte og ansatte slik at vi 
sikrer våre rutiner for smittevern, hygiene, oppførsel særlig i overgangssituasjoner ute/inne, 
osv. Vi ønsker å gi elevene god trening i dette nå i starten. 
 
Skoledagene på Nøkleby uke 20 vil være slik: 
 
1.-4. trinn: 08.30 – 13.00 (som nå) 
5.-7. trinn: 09.00 – 13.30. 
 
Skolen vil trappe opp undervisningen på skolen noe på 4.-7. trinn i hht rammetimetallet gitt i 
Opplæringsloven i løpet av uke 21. Dette vil vi gjøre ved at elevene f.eks får oppgaver i å ha 
kroppsøving hjemme, lage mat hjemme, osv. Det dreier som 1-2 undervisningstimer à 45 
minutter pr uke. 



Saksnummer 2020/5648-101629/2020  

 

Alle klasser får egne oppmøteplasser om morgenen. Alle elever vil bli fulgt inn i 
klasserommene av kontaktlærerne sine og får opplæring i smittevern. Lærerne gir ut 
informasjon om dette på mandag. Skolen har god tilgang til håndsprit og 
overflatedesinfeksjon. Vi har fremdeles svært gode rutiner for både hygiene og renhold. 
 
Vi minner om at elever som ikke møter på skolen må ha legeerklæring for å få tilbud om 
fortsatt hjemmeundervisning.  
 
Alle elever med symptomer på coronavirus må ikke sendes på skolen! 
 
Elever, foreldre/foresatte og ansatte kan ikke forvente at skoledagene nå vil være tilbake i 
«normal gjenge» fra neste uke av. Det vil være utstrakt bruk av uteskole og vi vil bestrebe 
oss på at ansatte ikke går mellom klasser, men er stabile innen klassen. 
 
Tirsdag 12.05.2020 har FAU kalt inn til møte på Zoom. Vi ber alle foreldre/foresatte ta 
kontakt med sine klassekontakter dersom dere har behov for avklaringer eller har noe å 
melde til oss på skolen som dere tenker at dere ønsker er viktig at andre klassekontakter 
også er oppmerksom på. Ros er også fint! 
 
Vi takker igjen for innsats fra både elever, foreldre/foresatte og medarbeidere i denne 
merkelige tiden. Nå bretter vi opp ermene for siste etappe før sommerferie!  
 
Ta gjerne kontakt med meg på mail dersom dere har spørsmål. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

 
Runa Elisabeth Hammeren 
rektor Nøkleby skole 
 
runham@fredrikstad.kommune.no 
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