
Info til hjemmene 

 

Skole for 1. – 4. trinn og SFO åpner mandag den 27. 

Vi gleder oss veldig til at barna kommer tilbake til skolen. 

Se også vedlegg fra kommuneoverlegen 

 

Erik Lind, rektor 

 

Tider for skole  

 1.og 2. trinn: 8.30 – 13.00 

 3.og 4. trinn: 8.00 – 12.30 

 Elevene vil få forskjøvet friminutt, og egne soner de skal være innenfor i 
friminuttene. 

SFO 

 SFO er åpen fra kl 07.00 til kl. 16.00. 

 Morgen-SFO vil bli organisert utendørs. 

 Dere blir møtt av SFO-personale utenfor inngangen til 2. trinn. 

 

Oppmøtested 

 Møt så presist til tiden som mulig. Barna skal ikke komme og leke i 
skolegården før skolestart. 

 Barna skal møte på bestemte steder i skolegården (Se nedenfor) 

 Barna som ikke går hjem slev, hentes på oppmøtestedet. Foresatte kan ikke 
hente barn inne på SFO eller sjekke garderoben. 

 

Hva må dere som foresatte gjøre? 

 Holde barna hjemme når de er syke 

 Dersom barna har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal de ikke 

møte på skole/SFO. Barna skal holdes hjemme til de har vært symptomfrie i 1 

døgn. 

 Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon, skal ikke 

møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av 

barna. 

 Sørge for at barna vasker hendene før de drar hjemmefra og når de kommer 

hjem. Såpe og vann er bedre enn Antibac. 



 Foresatte kan bare komme inn på skolen etter avtale med kontaktlærer, SFO-

leder eller administrasjon. Eleven skal møte på oppmøtestedet. Skiftetøy må 

sendes med i et merket pose som blir oppbevart på garderobeplassen. 

 Ikke ta med leker hjemmefra. 

 Helst ikke benytte offentlig transport. 

 

Organisering 

 Barna skal organiseres i kohorter. En kohort skal bestå av ca.15 barn som 
skal være i samme rom både på skole og SFO. De barna som går på SFO, blir 
plassert i de samme kohortene.  

 Det betyr at ikke alle barn får sin kontaktlærer som lærer. Noen barn kommer 
ikke sammen med bestevennen. Dette betyr at smittevernhensyn i denne 
situasjonen går foran tilhørighet. 

 Kohort-par: To kohorter som kan være sammen innendørs hvis gruppen 
holdes avskilt med 2 meters avstand. Utendørs kan de være på samme 
lekeområder. 

 Ansatte kan gå på tvers av kohort-parene. 

 

Mat og drikke:  

 Alle (barn og voksne) har med seg matpakker og drikke selv for hele dagen. 
Det blir ikke servering på SFO. 

 All melkeservering fra Tine er innstilt inntil 3. mai, men dette kan bli forlenget. 

 

  



Kohorter og oppmøtesteder 

Trinn Kohort Møtested 

 

1. trinn Kohort 1:          Monica står ved murveggen til venstre for 
nødutgang (rød)  

Kohort 2:          Julie står ved oransje veggen til høyre for 
nødutgang (oransje)  

Kohort 3:          Charlotte står ved veggen på baksiden av C-
klasserommet (grønn 

Kohort 4:         Erlings kohort stiller opp fra lyktestolpen og 
nedover bakken (blå 

 

2. trinn Kohort 1: Hanne står ved mur, basketballbane 

Kohort 2: Sidsel v/langside, volleyballbanen 

Kohort 3:          Katrine, håndballbane, v/mål, øst 

Kohort 4:  Margrethe, håndballbane, v/mål, vest 

Kohort 5: Susanne, v/kortside, volleyballbane 

 

3. trinn Kohort 1: Oransje endevegg 

Kohort 2: Tastatur malt på asfalt 

Kohort 3:          Ludospill malt på asfalt 

Kohort 4:  Balanseputer/stolper 

Kohort 5: Langs gjerdet inn mot b.h. 

 

4. trinn Kohort 1: Første trappetårn (rett ovenfor 
personalinngangen) 

Kohort 2: Sydsiden av muren ved helsesykepleier-
døra 

Kohort 3:          Sydsiden av muren ved helsesykepleier-
døra 

Kohort 4:  Inngangen til gymsalen 

Kohort 5: Midterste trappetårn 

 

 Rom fordeling 

- 1. trinn: 4 kohorter. 4 klasserom samme korridor. Inngang: nødutgangen 
mot øvre skolegård. 

- 2. trinn: 5 kohorter. 4 klasserom i samme korridor + SFO-base 3. Inngang: 
1. og 4. trinn. 

- 3. trinn: 5 kohorter. 4 klasserom i korridor + SFO-base 1. Inngang: 2. og 3. 
trinn 

- 4. trinn: 5 kohorter. Eksisterende rom + auditoriet (ett kohort-par, dvs to 
kohorter). Inngang: A-bygget. 

 


