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Toppåsen skole 
                                                                                                                                                               

03.06.20 
Informasjon om siste skoleuker 
 
Fra og med i morgen, torsdag 4. juni, vil vi gå tilbake til en tilnærmet normal skolehverdag. 
Elevene vil være i sine egne klasserom sammen med sine lærere. 
 
En klasse blir nå definert som en kohort. For elever på 1.-4.trinn som deltar på AKS er retningslinjene nå 
at trinnet regnes som en kohort i AKS-tiden. 
 
Selv om vi nå skal tilbake til en mer normal skolehverdag er det fremdeles viktig at vi følger rådene for 
smittevern, vasker hender før, under og etter skoledagen samt holder litt avstand. 
 
På skolen vil vi ha fokus på å overholde rutinene for godt smittevern som vi allerede har innarbeidet. 
Dette gjelder oppstilling, innmarsj og god håndhygiene.  
 
Vi minner om hovedreglene for smittevern: 

• Syke skal være hjemme 

• Vi skal ha god hygiene og renhold 

• Vi legger til rette for redusert kontakt mellom personer 
 

Ny veileder for smittevern for 1.-7.trinn finner dere her: https://www.udir.no/kvalitet-og-
kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-
7/  
 
Uteskoledager 
Skolene blir sterkt oppfordret til å være mye ute og vi er heldige og har tilgang til flotte uteområder! Vi 
viderefører uteskoledagene for elevene. 
NB! Husk solkrem og klær etter vær. 
 
Oversikt over uteskoledager:  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

2B 
4A 
6A 
7B 

1A 
2A 
3A 
6B 

1B 
3B 
4B 
5A 

2A 
3A 
4A 
5B 

2B 
3B 
4B 
7A 

Alfa og Mottak vil gi foresatte egen beskjed om uteskoledager. 
 
 
 
 
 
Foresatte skal fortsatt ikke følge inn på skolens område 
Vi tar imot elevene ute og ønsker ikke at foresatte blir med inn på skolens område eller i garderoben. Vi 
ønsker at elevene fra mellomtrinnet går til skolen selv. 
 
Det er viktig at elevene ikke oppholder seg i skolegården før eller etter skoletid, men går direkte hjem. 
 
Skoleområdet 
Skolegården er delt inn i ulike områder. A- og B-klassene vil ha storefri til ulik tid. Hvert trinn har sitt 
eget uteområde som de benytter ved friminutt og pauser. AKS benytter samme uteområder. 
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Organisering av dagen 
1.trinn følger organiseringen for start- og slutt-tidspunkter slik de har gjort de siste ukene. 

For øvrige trinn vil det være en liten endring i når elevene begynner/slutter: 
 
A-klassene begynner kl.8.30  
B-klassene begynner kl.8.45 
 
Kontaktlærerne vil sende ut en oversikt over organiseringen av uken med oppstart og avslutning. 
 
 
AKS 
Aks har utvidet sine åpningstider fra 7.30-16.00. Påmelding til sommerAKS har frist innen 
førstkommende søndag. Det er sendt ut egen påmelding og den ligger på skolens hjemmeside. 
 
 
Ivaretakelse av smittevern for elever og ansatte 
Vi har laget følgende rammer for å ivareta smittevern for elevene og ansatte: 

• Lærere og assistenter følger ett trinn. 

• Lærerne på samme trinn fordeler fag og timer mellom seg  

• 2.-7.trinn: A-klassene begynner 8.30 og B-klassene begynner 8.45. 

• Faste uteskoledager for klassene beholdes. 

• Lærerne på trinnet samarbeider om å gi elevene friminutt (en klasse ute av gangen).  

• FYFO og krø legges til uteskoledagen. 

• Uteområdene er fordelt på trinn – se vedlegg. 
 

Trygghet og trivsel 
Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal 
følge med på at elevene har det bra. Er det noe du som foresatt lurer på, så ta kontakt med 
kontaktlærer.  
 
Mat og drikke 
Elevene må ha med drikkeflaske og matpakke både på skolen og når de skal ha uteskole.  
Vi har innført gode rutiner for håndvask og tørking av pulter før og etter spising, dette videreføres på 
alle trinn. 
 
 
Øvrig utstyr 
Elevene skal kun ha med nødvendige skolesaker og utstyr på skolen.  
Alle elever må ha med eget pennal med farger.  
Alle klasser har fått tilgang til noe utstyr til bruk i lek. Dette utstyret desinfiseres etter bruk. 
 
Sykdom 
Ingen barn skal møte på skolen eller AKS med symptomer på sykdom, dette gjelder også milde 
symptomer. 
Det er viktig at dere holder barna hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie.  
Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller har fått påvist Koronavirus, skal disse ikke følge 
barna til skolen. 
 
Hvis elevene blir syke på skolen, tar vi kontakt med foresatte.  



Elevene må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig. Skolen har egen rutine for å ivareta 
elever som blir syke. 
Rutinen er hentet fra veilederen fra Udir. 
 
Vi ser frem til å avslutte skoleåret sammen med alle elevene våre! 
 
Med vennlig hilsen 
Ledelsen på Toppåsen 
 
 
Her kan du finne mer utfyllende informasjon om råd for hygiene fra Folkehelseinstituttet: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/ 
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