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Oppstart av skolen fra 27.april 

Vi gleder oss til å se alle barna! Det blir spennende å starte opp med skole igjen, selv om det 

blir noen andre rammebetingelser enn de vi er vant med. 

Vi ber dere lese nøye skolens retningslinjer som presenteres i dette dokumentet, samtidig 

som dere også bør sett dere godt inn i Smittevernveilederen. 

 

Skolen åpner 

Skolen åpner forsiktig og gradvis fra og med mandag 27.april. Vi åpner for 1.-4. trinn i første 

omgang og gir et begrenset SFO-tilbud. Grunnen til den begrensede åpningen har flere 

årsaker: 

• Vi velger å starte dagen kl. 10.00 hovedsakelig av hensyn til at elever og ansatte som 

reiser kollektivt unngår morgentrafikken. 

• Vi velger å ikke tilby SFO til 4. klasse den første uken (de slutter da kl. 13.40), og også 

å avkorte SFO-tiden for 1.- 3. klasse til kl. 15. Dette fordi personalet på SFO må 

brukes inn i skolen og til å organisere mindre barnegrupper når SFO overtar.  

• Foreløpig ser det ut til at vi har begrenset bemanning på skolen, fordi vi har flere 

medarbeidere i risikogruppen. Dette jobber vi med.  

• Vi må erfare hvordan vi håndterer organisering i mindre strukturerte former 

I tillegg er det er viktig å understreke at vi ikke kun åpner en skole. Vi åpner en 

arbeidsplass med mange ansatte. For å drive skole, er vi avhengig av at alle de voksne 

holder seg friske, har overskudd og kjenner det trygt å komme på jobb. 

 

Fra uke 19 vil skole og SFO kunne tilby full åpningstid med:  

• Morgenåpning på SFO fra kl.8.00-9.00  

• Skole fra kl.9.00-13.40 

• og ettermiddags-SFO fra kl. 13.40-kl.16.30.  

Drosjene bringer og henter på disse tidspunktene. Dette gjelder alle klasser, fra 1.klasse til 

og med 4.klasse. 

 

Foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner 

Barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner vil ut uke 18 få oppretthold sin rett til 

skole/SFO fra kl. 8.00-16.30. Det må fremlegges attest fra arbeidsgiver. Har dere allerede 

fremlagt attest gjelder den fortsatt. Dette gjelder nå kun om en av foreldre er i slike 

funksjoner. Kontaktperson er Cecilie Nøstvik, tlf. 991 52 186. 
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Rammer 

• Skoletiden for 1. - 3. klasse: kl. 10.00-15.00, for 4. klasse kl. 10.00-13.40 

• Skoleskyss/taxi for de som har det, er organisert og elevene blir brakt til skolen kl. 

10.00 og hentet kl.13.40 og kl.15.00, om ikke annet er avtalt. Nye hentetider for uke 

18 finner dere ved å logge inn på Oslo Taxi- skoleweb. 

• Det er ikke tilbud om morgen-SFO de første dagene 

• Foreldre som følger barna sine til skolen, har ikke anledning til å bli med inn på 

skoleplassen eller inn i skolebygningene. Det er kun skolens ansatte og elever som 

har adgang til skolens områder og bygninger i skoletiden. Unntatt dette er 

håndverkere som gjør nødvendig arbeid. Dette fordi voksne regnes som større 

smittebærere enn barn. 

 

• Det er ikke lov for andre enn elever 1.-4. å oppholde seg på skolens område i 

skoletiden. 

• Det er økt oppmerksomhet på renhold. Dette beskrives nøye i egne renholdsrutiner, 

og vi følger råd fra FHI(Folkehelseinstituttet) 

• Det blir satt opp mange flere vasker og blandebatterier med sensor på strategiske 

punkter i ganger og korridorer. 

• Håndverkere og andre benytter ikke den delen av bygget som lærere og elever har til 

rådighet. 

 

Organisering 

• 1.klasse opprettholder sine små grupper 

• Alle klassene på 2.-4. trinn deles i to grupper. Klasselærerne orienterer om hvilken 

gruppe barna er i. 

• Elevgruppene vil bruke ulike inngangsdører, og tildelt begrensede områder ute i 

friminuttene. 

• Elevene plasseres i klasserom i hver ende av korridoren, slik at vi unngår nærkontakt 

med andre grupper av barn. 

• En klasse vil være på Øverland gård fra kl. 11.00-13.30 hver dag. Her blir de delt inn i 

sine grupper. Buss er bestilt, og vi sørger for at smittevernregler vil bli håndhevet 

både på bussen og på Øverland 

• Elever som skal være på SFO fra 13.30-15.00 må ha med to matpakker. 

• Barna vil få opplæring i håndvask etc. når skolen begynner.  

 

Viktig å huske på før dere går hjemmefra 

• Alle må ha nyvaskede klær hver dag 

• Det er ikke anledning for barna å ha med leker, kosedyr eller annet hjemmefra 
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• Øv på håndvaskrutiner hjemme, forberede barna på at det kommer instruksjoner på 

hygiene, adferd og organisering når de kommer på skolen. Unngå skuffelse når de 

kommer. 

• Alle må ha med egne tegnesaker 

• Send med barna 2 matpakker for de som skal være på SFO 

• Kontakt klasselærer som vanlig med spørsmål eller beskjeder, evt. trinnleder. 

• Spørsmål om endringer i skoleskyssordningen/taxi, kontakt:  

Linda Hansen, tlf. 955 24 617. 

 

Opplæringsplikt, ikke skoleplikt 

Om foreldre velger å holde barna hjemme uten at de eller de nærmeste pårørende er i 

risikogruppen, må foresatte selv undervise barna. 

Dette følger av opplæringsloven og barneloven. I Norge er det opplæringsplikt, ikke 

skoleplikt.  

Velger noen å undervise barna hjemme, må det sendes en skriftlig beskjed til trinnleder 

Cecilie Nøstvik om dette.  

Det er unntak for elever som har legeattest på at de ikke kan møte på skolen. Ta kontakt 

med trinnleder om dette. 

 

Informasjon fra Udir/FHI sin smittevernveileder: 

Det er kommet en smittevernveileder med råd om hvordan vi best kan legge til rette for 

godt smittevern, og denne forholder vi oss til.  

Formålet med rådene er å forhindre utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse 

smittespredninger er: 

• Syke personer skal ikke være på skolen 

• God hygiene 

• Redusert kontakt mellom personer 

 

Når skal elever, foresatte og ansatte møte på skolen og når kan de møte på SFO? 

Elever og ansatte skal komme på skolen/SFO: 

• Når de ikke har symptomer på sykdom. 

• Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har 

vært symptomfrie i 1 døgn. 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#2-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19810408-007.html#30
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• Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-

19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå 

hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer (se under). 

• Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, 

rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på 

skole/SFO. 

• Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på 

luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på 

skolen/SFO så lenge barnet ikke har feber og ellers er friskt. 

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna 

sine på skole/SFO som normalt. 

 

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen/SFO? 

Det er viktig at foresatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at barn med symptomer 

ikke skal møte på skole/SFO. 

Elever og ansatte med luftveissymptomer: 

• Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke 

møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. 

Elever eller ansatte 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. 

Elever eller ansatte 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. 

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. 

 

Når sykdom oppstår på skolen/SFO 

Det er viktig at elever som får symptomer på luftveisinfeksjon, går hjem (etter varsling til 

foresatte) eller blir hentet så fort det lar seg gjøre. Syke elever bør ikke ta offentlig tran-

sport. Eleven som må hentes, må da vente på et eget rom sammen med en ansatt eller ute 

https://www.fhi.no/
https://www.fhi.no/
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der det ikke er andre barn. Om mulig bør den ansatte holde to meters avstand, men det må 

gjøres en avveining i forhold til elevens alder og behov for omsorg. Hvis det ikke er mulig å 

holde to meters avstand, og eleven er komfortabel med det, bør eleven ta på munnbind for 

å redusere smittespredning til andre. Hvis ikke eleven vil ha på munnbind, bør den voksne ta 

på munnbind hvis ikke to meters avstand kan overholdes. Ved behov for toalett skal dette 

ikke brukes av andre før det er rengjort. Den som passer eleven, må vaske hender etter å ha 

vært sammen med eleven. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der eleven 

har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler. 

Ansatte som blir syke mens de er på skole/SFO må gå hjem så snart det er mulig. De elevene 

den syke ansatte har ansvar for, må bli ivaretatt av andre ansatte eller sendes hjem. Syke 

ansatte bør ikke ta offentlig transport. Syke ansatte bør ta på munnbind for å redusere 

smittespredning hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre. 

Hva hvis en i husstanden til en elev/ansatt er syk 

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal 

eleven/den ansatte møte på skolen som normalt. Tilsvarende kan eleven møte på SFO. 

Eleven/den ansatte skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer, som 

nevnt i avsnittet over. Andre hygienetiltak som er skissert i de følgende kapitlene, vil 

redusere risiko for smittespredning. 

 

Hvis en i husstanden til en elev eller en ansatt har bekreftet covid-19 

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene 

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

skolen eller SFO. 

Kilde: 

Veileder om smittevern for 1.-7. trinn: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-

beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
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Organisering og fordeling av inne- og utearealer 

 

2A 
Gruppe 1 
Turdag: mandag 

Gruppe 2 
Turdag: mandag 

Klasserom Borgen: Hjørnerom, 1.etg Borgen: 2a sitt klasserom, 1.etg. 
 

Inngang Fritids: underetg. Fritids: underetg. 

Uteareal Nedre skolegård 
m/lekehusene og grusbanen 
 

Nedre skolegård m/lekehusene og 
grusbanen. 

Håndvask Fritids: Inngang, klasserom, 
wc 1.etg. 
 

Fritids: Inngang, klasserom, wc 1.etg. 

WC Borgen: 1.etg. 
 

Borgen: 1.etg. 
 

Øverland Torsdag 30.4, kl. 11.00-13.30 
 

Torsdag 30.4, kl. 11.00-13.30 

 

 

2B 
Gruppe 1 
Turdag: tirsdag 

Gruppe 2 
Turdag: tirsdag 

Klasserom Fritids: Hjørnerommet på 
fritids, underetg. 
 

Fritids: Rommet i andre enden av 
gangen på fritids, underetg. 

Inngang Fritids: underetg. 
 

Fritids: underetg. 

Uteareal Nedre skolegård 
m/lekehusene og grusbanen 
 

Nedre skolegård m/lekehusene og 
grusbanen. 

Håndvask Fritids: inngang, klasserom, 
wc, underetg. 

Fritids: inngang, klasserom, wc, 
underetg. 

WC Fritids: underetg. Fritids: underetg. 

Øverland Tirsdag 5.5, kl. 11.00-13.30 Tirsdag 5.5, kl. 11.00-13.30 
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3A 
Gruppe 1 
Turdag: onsdag 

Gruppe 2 
Turdag: onsdag 

Klasserom Borgen: Hjørnerommet 2.etg. 
 

Borgen: 3b sitt klasserom, 2.etg. 

Inngang Borgen: motsatt side av 
vestibylen. 
 

Borgen: motsatt side av vestibylen. 

Uteareal Lille skolegård, sandkassen 
og vanntrappen. 
 

Lille skolegård, sandkassen og 
vanntrappen. 

Håndvask Borgen: klasserom, wc 2.etg. Borgen: klasserom, wc 2.etg. 

WC Borgen: 2.etg. 
 

Borgen: 2.etg. 

Øverland Mandag 27.4, kl. 11.00-13.30 Mandag 27.4, kl. 11.00-13.30 
 

 

 

 

3B 
Gruppe 1 
Turdag: torsdag 

Gruppe 2 
Turdag: torsdag 

Klasserom Borgen: 5a sitt klasserom, 
2.etg. 
 

Borgen: 5b sitt klasserom, 2.etg. 

Inngang Borgen: vestibylen 
 

Borgen: vestibylen 

Uteareal Lille skolegård, sandkassen 
og vanntrappen 
 

Lille skolegård, sandkassen og 
vanntrappen 

Håndvask Borgen: klasserom, wc i 
vestibylen 
 

Borgen: klasserom, wc i vestibylen  

WC Borgen: vestibylen 
 

Borgen: vestibylen 

Øverland  Tirsdag 28.4, kl. 11.00-13.30 Tirsdag 28.4, kl. 11.00-13.30 
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4A 
Gruppe 1 
Turdag: fredag 

Gruppe 2 
Turdag: fredag 

Klasserom Midtgården:6a sitt klasserom 
 

Midtgården: 6b sitt klasserom 

Inngang Midtgården: 6.klasse 
 

Midtgården: 6.klasse 

Uteareal Store skolegård og 
Himmelbrua 
 

Store skolegård og Himmelbrua 

Håndvask Midtgården: Klasserom, wc 
 

Midtgården: Klasserom, wc. 

WC Midtgården: 6.klasse 
 

Midtgården: 6.klasse 

Øverland  Onsdag 29.4, kl. 11.00-13.30 
Torsdag 7.5, kl. 11.00-13.30 

Onsdag 29.4, kl. 11.00-13.30 
Torsdag 7.4, kl. 11.00-13.30 
 

 

 

4B 
Gruppe 1 
Turdag: mandag 

Gruppe 2 
Turdag: mandag 

Klasserom Midtgården: 7a sitt 
klasserom 
 

Midtgården: 7b sitt klasserom 

Inngang Midtgården: 7.klasse 
 

Midtgården: 7.klasse 

Uteareal Store skolegård og 
Himmelbrua 
 

Store skolegård og Himmelbrua 

Håndvask Midtgården: klasserom, wc 
 

Midtgården: klasserom, wc 

WC Midtgården: 7.klasse 
 

Midtgården: 7.klasse 

Øverland  Mandag 4.5, kl. 11.00-13.30 
Fredag 8.7, kl. 11.00-13.30 

Mandag 4.5, kl. 11.00-13.30 
Fredag 8.7, kl. 11.00-13.30 

 

Så håper vi på et hyggelig gjensyn med barna på 1.-4.trinn, og takker alle som har bidratt til denne 

planen. Mange kloke hoder har vært med og kommet med innspill. Takk spesielt til Oppstartgruppen 

som har lagt et solid grunnlag for planen. 

Med vennlig hilsen  

Petter Moen (Tlf. 98 8984 27) 

Daglig leder 

 


