
 

 

Til alle foresatte ved Ambjørnrød skole. 

I forbindelse med at samfunnet nå gradvis åpner opp mer og mer, vil vi informere om 

hvordan skoledagene organiseres frem til sommerferien. 

Det aller viktigste er fremdeles: 

 Syke personer skal ikke være på skolen. Det gjelder elever, ansatte og foresatte som 

leverer og henter barn. Selv personer med lette symptomer på luftveisinfeksjoner skal 

være hjemme til en dag etter at symptomene er borte. 

 God hygiene. 

 Redusert kontakt mellom personer. 

Håndvask utføres i tråd med oppdatert smitteveileder fra U-dir og FHI: 

 Ved ankomst skole, før måltider og mathåndtering, etter toalettbesøk, ved synlig 

skitne hender, etter kontakt med kroppsvæsker (etter nesepussing f. eks.) og etter 

kontakt med dyr. 

 Vi minner om at hvis noen av dere foresatte eller elever har vært i nærkontakt med 

personer som har påvist smitte av kovid-19, vil nærkontaktene holdes i karantene 

etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene kan møte på 

skolen eller sfo. 

 

1.-4. trinn: Skoledager og sluttetider som etter gjenåpning av skolen. Turdag en fast dag i 

uka. 

5. trinn: Skoledager og sluttetider som nå, hjemmeskole fredag uke 23-24 og alle dager på 

skolen siste uka før ferien. 

6. trinn: Skoledager og tider som nå. Tre kohorter og tre kontaktlærere videreføres til 

sommerferien. Hjemmeskoledag torsdager uke 23-25. 

7. trinn har egen plan. Den innbefatter hjemmeskoledag som tidligere uke 23-24 og 

skoledag på skolen onsdag 17.6. Vi planlegger for avslutning for 7. tr på kvelden onsdag 

17.6 i og med at det fra og med 15.6 er tillatt med arrangement for 51-200 personer. 

Avslutningen for 7. trinn gjennomføres hvis ikke endret smittesituasjon skulle tilsi noe annet. 

Den blir gjennomført i tråd med gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet. Vi kommer 

tilbake til påmelding, organisering og innhold på 7. trinnsavslutningen til foresatte på trinnet.   

7. trinn besøker Kvernhuset torsdag 18.6 og har ikke skoledag fredag 19.6. Tre kohorter og 

tre kontaktlærere videreføres til sommerferien. 

 

Det gjennomføres ikke Åpen Kveld eller klassevise sommeravslutninger denne våren 

dessverre. Felles samling med alle elever i gymsalen siste skoledag utgår, så også andre 



felles aktivitetsdager på skolen før ferien. Den planlagte pinsegudstjenesten ved skihytta, 

måtte vi også avlyse.  

Ambjørnrød skole har hatt et tilnærmet ordinært tilbud til alle elever etter den gradvise 

gjenåpningen for først elever på 1.-4. trinn og deretter for elever på 5.-7. trinn. Vi er heldige 

som har en stor skolegård samt rikelig med plass innendørs.  

Småtrinnet har hatt fulle dager inkludert en fast uteskoledag etter gjenåpning. Mellomtrinnet 

har hatt tilnærmet ordinært tilbud etter gjenåpning med en fast ukentlig hjemmeskoledag 

med oppfølging av lærer. 

Hjemmeskoledagen på 5.-6. trinn videreføres de tre siste skoleukene etter flere vurderinger 

vi har gjort. I følge smitteveilederen, bør kohortene ha ulike lekeområder ute. Vi skal også ha 

ekstra voksne ute i friminutt for å hjelpe elevene til å holde avstand, samt ha ulike tidspunkt 

for friminutt. En annen årsak er at skolegården er inndelt i områder som fordeles på de ulike 

kohortene på ulike dager. Hvis 5. og 6. trinn skal være på skolen alle dager de siste 11 

dagene, vil det medføre ny organisering av ute- og innetider for inspektør. Det vil også bli 

mye nytt å sette seg inn i for alle ansatte som skal følge opp nye uteområder, tider og 

grenser og sørge for at elevene opprettholder dette. Etter en totalvurdering av alle disse 

faktorene, har vi kommet fram til at det å endre timeplanen ute og inne for 11 skoledager vil 

medføre tidsmessig merarbeid i en tid der alt fokus er på å planlegge kommende skoleår. De 

ansatte melder tilbake at elevene har tilpasset seg nåværende organisering, og at det vil 

medføre unødig uro i elevgruppene å endre tilbake til de ordinære gruppene. 

Når det gjelder fag, har vi prioritert at 7. trinn får tid på kunst- og håndverks-verkstedene for å 

gjøre sine møbler så ferdige som mulig før de slutter på Ambjørnrød. All kroppsøving foregår 

utendørs. 

Til slutt vil vi minne om at innholdet i kassen med gjenglemtklær vokser og vokser. Den står i 

rommet bakenfor kjøkkenet ved kantina i G-bygget. Ved skolestart i august vil alt bli levert til 

veldedig formål, så hvis du savner noen klær, sko eller utstyr, ber vi dere komme innom og 

sjekke kassen.  

Siste skoledag slutter elevene til det som nå er vanlig sluttetid på fredager, kl 13.10. 

Vi ønsker dere alle gode dager og en fin avslutning på skoleåret for barna deres. 

 

Vennlig hilsen 

Ambjørnrød skole 

 

 

 

 


