Mot full åpning av skolen, men gradvis og kontrollert

En del av den informasjon jeg går ut med under, er generell og gjelder alle. Klasselærerne vil
sende ut mer detaljert og konkret informasjon om sin klasse, hvordan tilpasningen og
sammenslåing av klassen vil foregå, og til hvilke tider elevene begynner og slutter.
Fra tirsdag 2.juni oppheves 1-metersregelen, og den reviderte Smittevernveilederen trer i
kraft. Den blir gjort offentlig i dag, og vi bruker helgen og neste uke på å sette oss inn i de
nye rådene som gjelder, og planlegge for noen endringer i organiseringen på skolen frem
mot sommeren.
Ukene som ligger bak oss har vært krevende for alle, både for elever, foreldre og ansatte ved
skolen. Vi har i løpet av denne tiden gradvis og kontrollert åpnet opp for klasser, samtidig
som vi har gjennomført smitteverntiltak, balansert tid på skolen med tid på Teams og
gjennomført opplæringen på andre måter enn vi er vant med.
Vår skole er heldigere stilt en mange andre, som har færre rom og lokaler til disposisjon å
fordele klasser og grupper i. Dette har blant annet gitt oss muligheten til å legge til rette for
opplæring for elevene hver eneste dag, selv om det har vært kortere dager, ulike oppmøteog sluttidspunkter, fravær av viktige fag og variert organisering.
Nå går vi inn i de siste ukene før sommerferien, og skal forholde oss til den nye veilederen.
Ledelsen ved skolen har blitt enige om at vi også nå gradvis og kontrollert skal gjøre
endringer og tilpasse til mer kjente måter å organisere skolen på. Vi kommer ikke til å åpne
for vanlig timeplan, for vi skal fortsatt ta hensyn til smittevern og hygienetiltak som gjelder
og vi vil holde på ulike oppmøte- og sluttider for å unngå trengsel ved vaskerennene. Vi vet
det er en belastning med flere og store endringer på kort tid både for elever og ansatte.
Dette er også viktig å ta hensyn til.
Viktige og generelle tilpasninger:
•
•
•
•
•

Dagene vil fortsatt være noe kortere enn vanlig, men all undervisning vil foregå på
skolen
Det vil ikke bli aktivitet på digitale plattformer eller i hjemmeskole
Alle klassene vi bli samlet igjen, ikke alle samme dag, men utover i perioden og frem
til sommeren tar vi langsomt tilbake den normale klasseorganiseringen
SFO skal tilbake til sine baser, men det vil ikke bli matservering. Så alle i 2.-4. klasse
fortsetter med å ta med mat og drikke til både skole- og SFO
Mobiltelefoner vil igjen bli samlet inn ved oppstarten av skoledagen. Dette gjelder
alle klasser

Ettersom småskolen (2.-4. klasse) allerede har vanlige oppmøte- og sluttider, blir endringene
her kun knyttet til at klasser blir samlet igjen, men ikke alle på samme tid. Vi bruker flere
dager på dette.
Mellomtrinnet (5.-7. klasse) vil få oppmøtetider fra morgenen av, og her vil vi også bruke
god tid på å samle klassene.
Ungdomsskolen vil tilnærme seg normalsituasjon raskere enn små- og mellomtrinnet. Her vil
alle nå møte til skolen i tidsrommet mellom 8.25 og 8.35.
•
•

Kantinerommet åpnes for 9.klasse, men det vil ikke bli mulig å kjøpe mat
Elevene i 9. og 10. klasse kan fra 2.juni få bevege seg utenfor skolens område

Krevende planlegging
Grunnen til at vi legger opp til en langsom og gradvis sammenslåing av klasser er det
møysommelig og tidkrevende planleggingsarbeidet der flere forhold må hensyntas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personaldisponering
Romsituasjon
Tider
Pauser/friminutter
Smittevern
Rengjøring av rom før nye elever kan komme inn
Form og innhold i opplæringen
Faglærere til disposisjon
Inspeksjonsrutiner

Målet er at når vi kommer til uke 25, den siste uken før sommeren, skal alle klassene være
tilbake som vanlig. Da vil de samtidig være i det klasserommet de skal ha neste skoleår.

Smittevernveilederen operere med trafikklysmodell for barne- og
ungdomsskolen
Oslo kommune har bestemt at de kommunale skolene skal følge gult nivå. Det gjør også vi.
Formålet med rådene er å begrense smittespredning av covid-19. De tre grunnpilarene for
å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:
1. Syke personer skal ikke være i på skolen
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer
Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene
og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt
det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte
kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også
før symptomer på sykdom oppstår.

Barneskolen
Gult
nivå

1. Ingen syke skal møte på skolen
2. God hygiene og forsterket renhold
3. Kontaktreduserende tiltak:
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
Hele klasser regnes som en kohort
Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
Trinnvise kohorter på SFO
Unngå trengsel og store samlinger
Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i
pauser/friminutt

Ungdomsskolen
Gult nivå

1. Ingen syke skal møte på skolen
2. God hygiene og forsterket renhold
3. Kontaktreduserende tiltak:
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
Hele klasser regnes som en kohort
Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til
elever hvis mulig
Unngå trengsel og store samlinger
Holde avstand i pauser/friminutt

Smittevernveilederne kan leses i sin helhet her:
Barneskolen:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Ungdomsskolen:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Med vennlig hilsen
Petter Moen

