
Gjenåpning av skolen onsdag 13.5.2020  
 
Endelig, vi gleder oss til å ta i mot elevene igjen! 
 
-Veilederen: Er gjeldende for organiseringen og gjennomføringen av skolehverdagen. Se 
PDF-fil av veilederen på hjemmesiden. 
 
Alle elever starter onsdag 13.5.20 klokken 08.25, skoleslutt klokken 14.00 
8. trinn møter på kommunelokale. 
9. trinmøter foran hovedinngangen til skolen. 
10. trinmøter foran inngangen til kunst og håndverksavd. ved skolen. 
Bussene går som normalt med 1 sete per elev. De som har mulighet til å komme seg på 
skolen selv, oppfordres til å gjøre dette. 
 
Elevene vil bli delt inn i faste grupper (kohorter) som de skal følge i alle fag på faste rom. 
Organisering av grupper: 
 
Gruppe Sted Ansatte, tilhold til gruppe og trinn 
8A Kom.lokale1 BV.  OLF.  MK.  WR. TJ. 
8B Kom.lokale2, ikke lerret. 
9A Base2 RL.  GG. HH. LK. HS.  
9B Base1 
10.1 Base3 EKS. RP. OGP. HCH. SMØ. LHB. ØH 
10.2 Naturfag 
10.3 KHavd 

 
Skolehverdagen vil bli gjennomført på en måte som sikrer: 

#Smittevern (følge veilederen viktigste prinsipper:)  

1.Syke personer skal ikke være i på skolen  

2.God hygiene  

3.Redusert kontakthyppighet mellom personer 

Dette vil innebære at vi ikke får ideele løsninger i alle fag og situasjoner. Det vil bli mindre mulighet for 
tilpasset opplæring og gjennomføring av spesialundervisning i enn i normal opplæringssituasjon, men vi vil 
gjøre vårt beste for å løse dette på best mulig måte for alle elever ut fra deres behov og rettigheter. 

#Fag 

#Trivsel/sosialt  
 
Fag: 
Enkelte dager vil vi fortsatt opprettholde hjemme/fjernundervisning, slik at vi f.eks kan tilby 
fremedspråk. Disse dagene vil variere fra trinn til trinn. Oversikt og timeplaner vil bli sendt 
ut fra hvert enkelt team før gjenåpning av skolen. Opplæringen vil gjennomføres av ansatte 



som hører til på dette trinnet. Derfor vil faglærene variere fra vanlig skolehverdag for å få 
dette til å gå opp med faste grupper og gjeldende smitevernregler.  
Mer informasjon rundt fag og løsninger vil komme fra hvert enkelt trinn før elevene starter 
opp igjen.  
 
Elevrutiner: 
Vi vil ha gode rutiner for å oppfylle kravene til smitevern.  
-Alle elever må ha med seg nødvendig utstyr til hver skoledag: oppladet Ipad og PC, samt 
bøker og nødvendige skrivesaker. Det er IKKE tillatt og låne utstyr av/mellom elever. 
-Alle elever skal gjennomføre håndvask før hver undervisningsøkt/ eller om du har vært 
borte fra basen din. 
 
 
Buss 
-Inspeksjon ved morgen og ved skoleslutt.  
 
Busstransport: Følger smitevernreglene. En elev per sete. Elever som har mulighet 
oppfordres til å komme på skolen selv. Eget skriv ligger på hjemmesiden 
 
Renhold: 
Gjennomføres etter veilederen. 
 
Friminutt/spising: 
Felles friminutt for alle etter timeplanen både på skolen og i komm.lokale.  
-Egne soner for 9 og 10.trinn i aulaen og toaletter. 
Inngang skole:  
-10. Tr til egen inngang naturfagavd. 
-9.tr hovedinngang 
-spise: kun egen mat som spises på plassen sin. 
 
Rutinene er gjeonnomgått og godkjent av kommunelegen 13.5.20. 
 
 
 


