VIKTIG INFORMASJOM TIL FORELDRE OG FORESATT OM SKOLEN PÅ RØDT NIVÅ
Ungdomskolen har nå gått over til rødt nivå, og det betyr en del tiltak og forandringer for
klassene. Vi skal gjøre alt vi kan for at elevene skal få en så god skoledag som mulig.
Vi ber dere som foreldre og foresatte om å snakke med barna deres om viktigheten av å følge
smittevernet ved skolen, og gå igjennom Smittevernveilederen med dem.
Jeg vil også understreke at elevene må følge lærernes instruksjoner og beskjeder, for også de
unge må ta ansvar for at vi sammen skal få ned smitten i samfunnet. På skolen er det viktig at
alle overholder reglene for smittevern. Vi ser at elevene av og til glemmer dette. Husk at
elevene skal være hjemme om de er syke. Vasker hender og holder avstand.
Følger elevene bevisst ikke reglene som gjelder, kan det bli aktuelt å kontakte dere for å en
samtale sammen barnet.
Jeg anmoder dere også til å begrense barnas kontakt med andre utenom skoletid, og hjelpe
dem til ikke å samles for mange i grupper inne.
Det er mye fravær blant lærerne og elevene nå, noe som gir en god del utfordringer. Vi prøver
å dekke opp med vikarer, men klasser kan bli sendt hjem på kort varsel, om vi ikke har lærere
nok til å gjennomføre undervisningen.
I klasser der elevere er borte fra skolen vil det bli tilrettelagt for at undervisningen blir overført
på teams, slik at elevene kan følge undervisningen direkte eller få sendt et opptak av timene i
etterkant, slik at de kan få med seg lærerens gjennomgang av undervisningsstoffet. Er det
noen spørsmål rundt dette, er det bare å ta kontakt med skolen.
Oppmøtetider
Skolestart er noe forskjøvet for å slippe presset ved i korridorer. Se klasselærernes
informasjon med detaljer om når og hvor elevene skal møte.
Det er viktig at de møter presis, ikke for tidlig og ikke for sent!
Det kan bli endringer i planer og opplegg underveis. Dette vil dere dere få informasjon om, og
jeg ber dere dere følge godt med på e-post og meldinger.
Rødt nivå gjelder foreløpig frem til 1.desember, men vi må være forberedt på at dette vil bli
forlenget.
Så håper jeg at vi sammen; skolen, dere foresatte og elevene gjør det vi kan for at vi kommer
igjennom denne perioden på en trygg og forsvarlig måter.
Med vennlig hilsen
Petter Moen

