
VELKOMMEN TILBAKE! 

Kjære elever, foreldre og ansatte ved St. Sunniva skole! 

 

Nå er tiden kommet for å ønske alle elever på 1.-4. trinn velkommen tilbake til skolen vår. Vi ser frem 
til å møte elevene igjen med litt nye rutiner og systemer. På mange måter er dette en ny innskoling 
for elevene. De skal finne tilbake til hverandre og et inkluderende fellesskap, og de skal trene på alt 
som er nytt. Vi skal gjøre vårt for å gi dere en trygg skolehverdag.  

Mandag 20. april la regjeringen frem en veileder for hvordan skolene skal åpne smittetrygt. Vi 
forholder oss til veilederen og retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI). Alle ansatte ved St. 
Sunniva skal forholde seg til retningslinjene gitt fra myndighetene. Vi vil alle bidra til å få en god 
åpning av skolen. Videre vil god dialog mellom skole og hjem være av sentral betydning. 

Slik vil vi åpne skolen igjen: 

Skolens lokaler 

Skolens lokaler og skolens uteområder er ryddet, rengjort og klargjort.  

Mandag 27. april  

Vi vil heise flagget høyt til topps når elevene kommer kl. 08.30 på mandag. Rektor og inspektør vil 
være ute i skolegården og ønske elevene velkommen. Kontaktlærer fra hver klasse møter opp i 
skolegården kl. 08.15, og vil holde opp en plakat med navnet på klassen, slik at elevene lett finner 
fram. Vi ber om at de yngste elevene følges til klassens oppmøtested i skolegården. Der vil elevene 
bli møtt av kontaktlærer som skal være sammen med dem. Vi tar imot barna og ingen foreldre skal 
følge inn i skolebygget.  

Åpningstid 

Skolens åpningstid er fra kl. 08.30 – 16.30. Nærmere bestemt er skoledagen fra kl. 08.30 – kl. 13.10, 
og SFO fra kl. 13.10 – kl. 16.30. Noen klasser har skoledag frem til kl. 14.05 enkelte dager, i tråd med 
ordinær timeplan. Vi ønsker å presisere at SFO kun er åpen etter skoledagen.  

Klassene 

Alle klasser blir delt i to grupper, kalt kohorter. Hver kohort vil ha hvert sitt klasserom. I hvert 
klasserom vil det være en voksen, enten kontaktlærer, faglærer eller assistent. Kontaktlærer vil være 
til stede i begge kohortene sine i løpet av dagen. Når vi deler elevene slik, får elevene stor avstand 
mellom seg når de sitter inne og jobber. Alle elever får egen pult og stol.  

Kohortene opprettholdes på SFO.  

 



Organisering - Redusert kontakt mellom personer 

Det er viktig å understreke at lærere og assistenter fortsatt skal ivareta elevens behov for kontakt og 
omsorg, slik at eleven trygges på den nye situasjonen. For de yngste elevene er det vanskelig å 
regulere avstand til andre. Da blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hver elev og 
ansatt. Det er lagt opp til en logistikk ved innmarsj, garderober og når elevene skal ut til friminutt o.l. 
for å hindre trengsel. Vi vil utnytte skolebygg og uteområde optimalt som kontaktreduserende tiltak. 
Uteområdet er delt inn i soner og klassene har ulike tider for friminutt. Hver klasse er på faste steder 
med faste voksne og faste barn. Hver klasse har fast oppmøtested om morgenen, fast etasje, fast 
inngang/utgang, faste garderober, vasker og dispensere med desinfisering. Fra ditt barns lærer vil du 
motta mer presis informasjon om organisering av gruppen, rammer for organisering av dagen og hva 
hver elev skal ha med seg hver dag.  

Skolemateriell/utsyr, mat og drikke 

Elevene skal ikke dele skolemateriell/utsyr, mat og/eller drikke. Alle barn må ha med seg nødvendig 
mat og drikke hjemmefra til alle måltider. Elevene spiser i sine kohorter. Skolemelken er på plass fra 
mandag. Alle barn må ha med seg pennal med blyant, fargeblyant, viskelær, saks og limstift. Alle 
elever skal ha tilgang til eget skoleutstyr i klasserommet.  

Leker og kosedyr 

Leker og kosedyr skal ikke tas med hjemmefra. 

Hygienetiltak og renhold 

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. 
Dette skal vi trene godt på. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å vaske hender og lære elevene 
gode rutiner for håndvask og hostehygiene. Vi sikrer at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved 
alle håndvaskstasjoer og toaletter. Både ute og inne har vi hengt opp alkoholbasert desinfeksjon. Alle 
elever og ansatte skal vaske hender når man drar hjemmefra, når man ankommer skolen, etter man 
har hostet eller nyst, etter toalettbesøk, før og etter måltider, etter friminutt og ved synlig skitne 
hender. Lærerne vil videre planlegge håndhygienetiltak når klassene er ute på tur.  

Renhold på skolen er viktig. Koronaviruset fjernes ved manuell rengjøring med vann og vanlige 
rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, 
temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge 
smitte. Vi har spesielt fokus på toalettrenhold, trappegelendre, lysbrytere og kontaktflater. Toaletter, 
vaskeservanter, kraner og dørhåndtak skal rengjøres daglig. For å ha færre flater elever og ansatte 
må ta på, holdes innvendige dører åpne. Pulter og stoler rengjøres hver dag.  

Skolens spesialrom 

De første par ukene vil vi ikke benytte skolens gymsal og garderober. Det samme gjelder øvrige 
spesialrom. Imidlertid understreker vi at den nasjonale veilederen åpner opp for å benytte disse 
rommene under forutsetning av gode smittevernsrutiner.  

Samhandling med foresatte og foreldremøter 

Det anbefales å ikke arrangere foreldremøter eller andre større samlinger i dette stadiet av covid-19-
utbruddet. Det legges derfor opp til digitale møter der det er mulig. Utviklingssamtaler gjennomføres 
i løpet av våren på Teams og/eller per telefon.  

 



De voksne på skolen må forholde seg til samme regler 

De voksne er i faste grupper og på faste steder. De voksne holder avstand (1-2 meter regelen). Vi 
begrenser fysiske møter og legger til rette for videokonferanser. Det arrangeres ikke større fysiske 
møter eller samlinger på skolen. 

Fravær 

Dersom ditt barn holdes hjemme, må vi få beskjed. Lærerne har ikke kapasitet til å følge opp annet 
enn at elevene får vanlig ukeplan digitalt.  

Elever og ansatte skal være hjemme når 

- Syke personer skal ikke være på skolen. 
- 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 ett døgn. 
- Elever og ansatte som har bekreftet covid-19-smitte skal holde seg hjemme i isolasjon.  
- Elever og ansatte som har vært i nærkontakt med en person med bekreftet covid-19 skal 

være i karantene.  
- Elever og ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjon og føler seg syk i løpet av 

skoledagen, må hjem. 
- Hvis noen i hjemmet har luftveissymptomer, er i karantene eller fått påvist covid-19, skal 

dere ikke følge barna på skolen.  

Elever og ansatte skal komme på skolen når 

- Så lenge elever og ansatte ikke har feber og ellers er friske. 
- Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært 

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

eleven/den ansatte møte på skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra 
skolen/SFO dersom de får symptomer. 

- Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese 
med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.  

Risikogrupper 

Barn og ungdom ser generelt ut til å få mild sykdom. Dette gjelder også barn med kroniske 
sykdommer, og så langt er det ikke tegn som tyder på at disse barna har høyere risiko for alvorlig 
forløp av covid-19 sammenlignet med friske barn.  

Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike 
diagnoser hos barn og unge, og om det skal tas spesielle hensyn. Norsk barnelegeforening mener at 
de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Som hovedregel er 
det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme. Du finner mer 
informasjon om dette på Utdanningsdirektoratets sider: https://www.udir.no/kvalitet-og-
kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-
1-7/spesielle-hensyn/ 

Bor barnet i en husstand med en person i risikogruppen, kan barnet som utgangspunkt komme på 
skolen, men det kan etter en individuell vurdering konkluderes annerledes. Hvis du er i tvil om ditt 
barn bør komme på skolen, anbefaler vi at dere kontakter fastlegen eller behandlede lege og ber om 
legeerklæring. Hvis ditt barn tilhører risikogruppe, skal du ta kontakt med rektor.  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/spesielle-hensyn/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/spesielle-hensyn/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/spesielle-hensyn/


Transport 

Myndighetene oppfordrer til å unngå kollektivtransport dersom mulig. 

Samfunnskritisk nøkkelrolle 

Elever hvor begge foreldre er i samfunnskritiske nøkkelroller/enslig forsørger i samfunnskritisk 
nøkkelrolle kan få tilbud fra kl. 09.00 – kl. 13.10, unntatt fredager da tilbudet er fra kl. 09.00 – kl. 
14.05. Ta kontakt med SFO-leder Ilknur Arslan Süslü om dere er i målgruppen og har behov for 
utvidet tilbud. Mailadressen hennes er:  STSILAS@stsunniva.no 

SFO 

SFO er åpen etter skoledagen. Foreldre til SFO-barn får egen informasjon fra SFO-leder. 

 

Informasjon om skolestart og smittevern  

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/informasjon-til-foreldre/oversatt-til-flere-sprak/ 

 

 

Vi skal gjøre vårt ytterste for å sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Vi gleder oss til å 
ønske elevene på småskolen velkommen tilbake på mandag. 

Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor 
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