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Tilbake til skolen 27.04.20 
 

 

 

 

 

Informasjon til elever og foresatte ved Sørvik skole. 
 

 

 

Heftet er laget med utgangspunkt i «veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn under covid-19 utbruddet 2020».  

Utarbeidet i samarbeid med FAU, helsesykepleier og utvidet HMS-gruppe ved Sørvik skole. 

Dette er et dynamisk dokument. Ved store endringer, sendes nytt dokument til foresatte. 

Det er viktig at alle foresatte går gjennom dette hefte med sitt barn. 
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27.april gjenåpner skolen for 1.-4.trinn, og vi gleder oss til å se alle elevene. For å begrense smitte 
under en kontrollert gjenåpning av skolen, finnes det en rekke tiltak skolen skal sette i verk og 
tiltak som må gjøres hjemme. Hvis alle følger tiltakene, kan vi få en vellykket gjenåpning. 

Håper denne informasjonen gir dere svar på mange spørsmål, men ikke nøl med å ta kontakt med 
kontaktlærer hvis du har flere spørsmål. 

 

SYKE PERSONER SKAL IKKE VÆRE PÅ SKOLEN ELLER SFO 

Elever kan komme til 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. 

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

Hvis en elev blir syk på skolen, skal han/hun hentes på skolen så fort det lar seg gjøre. 

Elever som blir syk på skolen oppholder seg på et grupperom tilknyttet hallen til de blir hentet av 
foresatte. Når eleven blir hentet, rengjøres rommet. Foresatte skal ikke inn på skolen. Ring den 
ansatte på skolen som har tatt kontakt. 

 

GOD HÅND- OG HOSTEHYGIENE 

Elever skal vaske hender: 

• Når man drar hjemmefra og når man kommer hjem 

• Når man kommer til skolen/SFO 

• Etter hosting/nysing 

• Etter toalettbesøk 

• Før og etter måltider 

• Etter man kommer inn fra uteaktiviteter/friminutt 

• Ved synlig skitne hender 

Hvis noen elever føler behov for håndkrem eller hudvennlig såpe, er dette tilgjengelig på alle 
klasserom.  

 

BUSS 

• Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig. 

• Det skal være avstand mellom elevene i bussen. Seter som ikke kan brukes, er merket. 

• Det er voksne som tar imot elevene når de kommer til skolen med bussen. 

• Det er voksne som følger elevene til bussen når skoledagen er ferdig. 



Oppstart Sørvik skole 27.04.20 
 

3 
 

INNGANG 

1. Fast inngang, indre skolegård 
2. Fast inngang, indre skolegård 
3. Fast inngang, øverst i blåfløya 
4. Fast inngang, øverst i blåfløya 

 

3. og 4. trinn vil kunne bruke andre innganger etter de har delt elevene inn i kohorter. Dette får 
elevene informasjon om på mandag av kontaktlærer. 

1. Vi anbefaler foresatte å levere elevene rett før kl. 0815. Det vil være voksne som møter 
elever ved bussen, og det vil være voksne ute i skolegården før skolen starter. Ingen skal inn i 
skolebygget før skoledagen starter.  

2. Kommer elever før kl. 0815, går de direkte til sitt uteområde. 

3. Når klokka ringer, møter elevene ved sin inngang. 

4. Elevene stiller opp på rekker med en meters mellom. Det benyttes flere rekker hvis det blir 
for tett. Det er laget merker i asfalten med 1 meters mellomrom. 

5. En voksen tar imot dem. 

6. Foresatte skal ikke inn på skolen hvis det ikke er nødvendig. 

7. Elevene slippes puljevis inn i garderoben for å kle av seg – 4 fra hver kohort. 

8. Elevene kler av seg på sin plass. 

9. De går inn i klasserommet, vasker hender, og går direkte til sin plass.  

10. Elever er delt inn i kohorter (fast gruppe med elever og ansatte). 

 

 

 

 

 

 

 



Oppstart Sørvik skole 27.04.20 
 

4 
 

KLASSEROMMENE 

Alle klassene på 2.-4. trinn deles i 2 kohorter. Alle kohorter har sine faste klasserom. 

1.trinn: Eget klasserom. 

2.trinn: Eget klasserom og 5./6.sitt klasserom 

3.trinn: Eget klasserom og rom nr. 11  

4.trinn: Eget klasserom og 7. sitt klasserom 

Delingen av klassen gjennomføres av kontaktlærer. 

 

ORGANISERING AV DAGEN / KLASSEROM 

• Ansatte følger sin kohort, og kohortene (på tvers av klassene) skal ikke bytte klasserom. 

• Elever og ansatte innen en kohort skal tilstrebe å holde en meters avstand. 

• Alle elever har sin egen pult og stol. Dette merkes med navn. Det skal være god avstand 
mellom elevene, og de sitter en og en. 

• Vi skal begrense deling av skrivesaker og skolemateriell. Læringsmateriell skal ikke deles 
mellom kohorter før de er rengjort. 
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UTSTYR 

• Skolebøker kan fraktes mellom hjem og skole, men ikke deles mellom elever. 

• Elevene skal være mye ute, så det vil være viktig med nok skifteklær. Hver elev har sine 
skifteklær på sin plass i garderoben. Siden foresatte ikke skal inn på skolen, må dere se hvilke 
klær som kommer vått hjem, slik at dere sender nye klær neste dag. 

• Elevene har fast blyant, viskelær, fargeblyanter, saks og limstift som skal ligge på pulten. 
Elever skal ikke ha med seg egen pennaler. 

• Elevene bruker faste PC-er.  

• Elevene henter selv PC i skapet, og setter den til ladding sammen med en voksen. 

• PC vaskes etter bruk med antibac. 

• Leker skal ikke tas med hjemmefra. 

 

 

GARDEROBEN 

• Kohortene lar 4 og 4 elever gå ut i garderoben når elevene skal ut. 

• Elevene må dra hjem i uteklær, slik at alle er påkledde om morgenen når neste skoledag star-
ter. Elevene skal «sluses» inn i puljer, så det blir litt venting før alle er kommet på plass. 

 

TOALETT 

Det er følgende fordeling av toalettene: 

• 1.trinn: Bruker toalettene i garderobene ved gymsalen 

• 2.trinn: Bruker toalettene i blåfløya og hallen 

• 3. og 4. trinn: Bruker toalettene som er ved mat og helse 

Elevene i hver kohort går en og en på toalettene.  

På toalettene har hver klasse sine merkede «båser». 

 

MELK 

1. En voksen henter melk til elevene på trinnet.  

2. Melken deles direkte ut til eleven på plassen. 

3. Når melken er drukket opp, kaster eleven pakken selv i søpla.  



Oppstart Sørvik skole 27.04.20 
 

6 
 

 

MATTIDEN 

• Pultene ryddes.  

• Hendene vaskes. Dette organiseres slik at det ikke er for mange barn samtidig ved vasken. En 
voksen står sammen med dem. 

• Pultene vaskes før mattiden. 

• Elever kan ha med seg drikkeflasker, men de ligger i sekken når de ikke er i bruk. Pass på at 
elevene har ei drikkeflaske som er tett. 

 

 

 

 

 

UTETIDEN 

• Kohortene kan være i lag ute etter fordelingen av uteområdet. Kohorter fra forskjellige 
klassetrinn skal ikke blandes. Kohorter som er på samme trinn, kan blandes. 

• Skolegården deles inn i roder. 
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Når det er utetid i skoletida, bruker kohortene følgende uteområde til ny rotasjon: 

Trinn Område 
1. Øversiden, indre skolegård, grøft er grense 
2. Øversiden, øvre skolegård, grøft er grense 
3. Nersiden/øst, halve dødball-bane, halve fotballbane 
4. Nersiden/vest, halve dødballbane, halve fotballbane 

 

Elevene går til sitt område når de kommer på skolen. 

 

GYMTIMENE 

• Framover er det utegym der vi bruker nærområdet. 

• Ikke skiftning og dusjing. 

• Vi skal unngå aktiviteter med nær kontakt mellom elever, eksempelvis lagidrett. 

• Pr i dag er det ikke svømming. Vi gir nærmere informasjon hvis dette blir aktuelt. 

 

 

 

UTESKOLE 

• Vi skal være mye ute framover.   

• Det kan organiseres med at hele trinnet (2 kohorter) drar på tur. 

• Det skal være gode hygienetiltak ute som inne, og det skal holdes avstand. 

• Voksne har med seg antibac når kohortene er ute. 
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MUSIKKUNDERVISNINGEN 

• Ikke bruk av blåseinstrumenter eller mikrofon. 

• Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder tørkes av etter 
bruk. 

 

KUNST OG HÅNDVERK 

Hvis vi bruker utstyr som er på sløyden eller utstyr som det ikke er nok av til hver enkelt elev, skal 
utstyret vaskes etter bruk. 

 

BIBLIOTEK 

Det vil ikke være anledning til å låne bøker fra skolebibliotek fram til sommeren. 

RENHOLD 

Renholdet utføres etter kommunale retningslinjer. 
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SFO 
SFO skal følge de samme retningslinjene som skolen.  

Elevene er i de samme kohortene som på skolen.  

Kohorter (som ikke samarbeider) kan oppholde seg i samme rom, så fremst det kan være minimum 
to meters avstand mellom kohortene, over lengre tid. 

I veilederen er det anbefalt at aktiviteter i størst mulig grad foregår ute. 

 

Elever som er på SFO kl. 0715 – 0815 

All SFO-tid mellom 0715 – 0815 vil være utetid. Det vil si at elevene må være kledd til å være ute når 
de kommer på SFO. Det vil ikke være anledning til å spise frokost. Vi er ute alle dagene, uansett vær. 

Sekkene legges på trappa ved hovedinngangen når elevene kommer på skolen, og hentes 5 minutter 
før det ringer inn. 

 

Henting 

Det oppfordres til at foresatte har en fast avtale om tidspunkt for henting. Elevene kommer da til 
parkeringsplassen til avtalt tid. 

Det kan ringes til SFO hvis det blir avvik (tlf 47700803). 

 

Overgang skole – SFO 

Kohortene er på sine klasserom eller ute i SFO-tiden. Det vil si at elevene ikke skal forflytte seg 
innomhus når skoledagen er over. 

Toaletter 

Elevene bruker de samme toalettene som de bruker i skoletiden. 

 

 

 

 


