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Informasjon fra rektor uke 18 og 19                                                 30.04.20   

Til foresatte ved Toppåsen skole! 

Nå har vi gjennomført den første skoleuka etter gjenåpningen. Det har gått veldig fint. Elevene og 

lærerne gir uttrykk for at det har vært fint å komme i gang igjen med fysisk skole. Elevene er flinke til å 

ta smittevernreglene på alvor. 

Vi ser at dere foresatte er flinke til å holde dere oppdatert på informasjonen vi gir. Det er veldig bra! 

Sammen får vi til en trygg skolehverdag med godt smittevern for oss alle. 

 

Praktisk informasjon uke 19 

Fra uke 19 skal elevene stille opp utenfor sitt rom når skoledagen begynner. Lærere og assistenter går 

gjennom rutinene denne uken, slik at elevene er godt kjent med hvor de skal møte. Vi ønsker ikke at 

foresatte skal følge elevene inn i skolegården, men holder seg til de tildelte oppstillingsplassene. 

Det er viktig at elever som er påmeldt AKS møter presis kl. 8.00 på sin møteplass. AKS-ansatte tar med 

hele gruppen videre til sin kohort. Elevene som skal være på AKS etter skoletid blir fulgt til sin 

møteplass kl. 15.00. 

Ved henting og levering ønsker vi at foresatte i minst mulig grad følger elevene inn i skolegården. Vi 

kan, av smittevernhensyn, ikke la foresatte komme inn i garderober og klasserom. 

Det var mange elever og foresatte som gikk andre veier enn gjennom skolegården til sin oppmøteplass 

mot slutten av denne uken. Vi oppfordrer til å bruke gangveiene på sidene av skolebyggene, slik mange 

elever og foresatte har gjort denne uka.  

Teams 

Vi har i løpet av tiden med hjemmeskole blitt godt kjent med Teams. Dette er et viktig verktøy i 

kommunikasjonen mellom elev og lærer.  

Dersom dere ønsker å kontakte oss er det viktig at denne kontakten skjer gjennom de vanlige kanalene, 

dvs. e-post eller telefon, ikke på Teams. 

Trafikksituasjonen 

Vi ser at elevene er flinke til å bruke fortauet og holde seg på god avstand fra maskinene som utbedrer 

adkomsten og parkeringsarealet. Det er fremdeles vanskelig å få parkert og det vil bli begrenset 

fremkommelighet med bil. Det er fint at dere følger barna til fots om mulig. Vi har fått informasjon om 

at arbeidet vil pågå frem til 10.05.20. 



Innlevering av låne-PC'er 

Elever som nå går på skolen og har låne-PC'er må ta med disse til skolen og levere dem til lærer. Lærer 

registrerer elevens navn og dato for innlevering. 

Melk 

Av smittevernhensyn vil elevene ikke få tilbud om melk til skolematen. Vi minner om at elevene må ha 

med seg matpakke (to hvis eleven skal videre på AKS) og drikkeflaske. 

5.-7.trinn 

Regjeringen varslet i går at de vil komme med en ny beslutning om vedrørende datoer for skoleåpning 

for de eldre trinnene i løpet av uke 19. Ytterligere informasjon er ikke gitt, så vi venter spent på hva 

som skjer med skoleåpning for våre eldste elever. 

Ønsker dere alle en god langhelg! 

Med vennlig hilsen 
Anne Roland, rektor  


