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Til alle foresatte ved Toppåsen skole! 

Informasjon etter første dag av skoleåpning for 1.-4. trinn  

Det var veldig hyggelig å ta imot elevene våre i dag. Elevene var både spente og 

forventningsfulle. Det var de voksne også! 

Lærerne har rapportert om en fin oppstart med positive elever, stor gjensynsglede og mye 

fokus på smittevern. 

Vi har brukt tiden godt til å forberede oss, slik at vi kan ivareta de rådene og føringer vi har fått 

fra sentrale og lokale myndigheter. For å sikre et best mulig smittevern for både små og store 

har vi iverksatt flere tiltak: 

• Alle klassene er delt i to faste grupper (kohorter) med faste voksne. 

• Hver gruppe har eget klasserom. 

• Alle elever har fast plass i klasserommet. 

• Mye av undervisningen vil foregå ute. 

• Hver klasse (to kohorter) vil ha uteskole en dag i uken. 

• Hvert trinn har fast oppmøte-/avslutningsted. Vi ønsker at foresatte på 2. - 4. trinn 

som følger og henter elevene møter elevene på oppmøtestedet. 

• 1. trinn kan stille opp ved klasserommene. Vi henstiller foresatte til å forlate 

skolegården raskt av smittevernhensyn. 

• Alle klasser bruker tid på å lære elevene gode rutiner for håndvask, holde avstand, 

hoste/nyse i papir eller armkrok m.m. 

• Hver gruppe har egen tid for storefri, for å minske antall elever ute samtidig. 

• Hvert trinn har eget uteområde når de har friminutt. Kohortene har felles storefri. 

På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:  

• vaske hender og lære elevene gode rutiner for smittevern.  

• ha godt renhold, steder som brukes ofte vil ha et hyppigere renhold.. 

• vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett 

• være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og AKS. 

• ha undervisning og samlinger i mindre grupper. 

• ha faste voksne som elevene forholder seg til gjennom hele dagen. 

• holde god avstand til hverandre ved oppstilling, inn-/utmarsj til klasserommene og på 
turer. 
 

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 eller ansvarlig lærer for gruppen eleven er i. 

 



Barn/ansatte kan komme på skolen når: (fra FHI)  

• 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.  

• Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, 

kan barnet/den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra 

skolen dersom de får symptomer.  

• Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende 

nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.  

• Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og 

særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen såfremt barnet er 

friskt.  

Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med dere foreldre. Barna må hentes eller gå 

hjem fra skolen så fort som mulig. Vi har laget egne rutiner der elever som er syke venter 

sammen med en voksen utenfor klasserommet. 

For foresatte som ikke lar eleven gå på skolen 

Utdanningsdirektoratet forventer ikke at skolene skal lage egne opplegg for elever som holdes 

hjemme av andre grunner enn det FHI har vurdert som risikogrupper og der eleven har fått 

legeerklæring. Foresatte som velger å ikke la barna sine gå på skole, vil ikke få tilbud om 

oppfølging fra skolen på linje med hjemmeskole. Elevene vil få ukeplan, men hjemmet kan ikke 

forvente tilbakemelding, da foresatte ved å ta eleven ut av skolen selv er ansvarlige for å 

ivareta opplæringsplikten.  

Dersom foresatte velger å holde elevene hjemme og selv ta ansvar for undervisningen, meldes 

dette til kontaktlærer. Kontaktlærer melder videre fra til skolens ledelse. 

 

Legeerklæring 

Hvis dere som foresatte mener at deres barn er i risikogruppen, må dette tas opp med 

fastlegen. Det er legen som avgjør om barnet kan møte opp på skolen eller må få tilbud om 

hjemmeskole og det er legen som skriver en legeerklæring.  

Foresatte som sender/leverer legeerklæring til kontaktlærer får tilbud om 

hjemmeundervisning. Hovedregel er at søsken av elever med legeerklæring kan gå på skolen 

(unntak er søsken som skal være benmargsdonor - s. 14 i veilederen for smittevern). 

Praktisk informasjon 

Foreldre skal ikke bli med inn i skolegården. Vi tar imot barna ute og ønsker at foreldrene kun 

følger elevene til møteplassen. Av smittevernhensyn er det viktig at vi ikke har mange voksne 

som kommer inn i garderober eller i skolegården.  

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Elevene skal vaske hendene før de kommer på 

skolen, og med en gang de kommer hjem.   



Elevene må ha med egen matpakke (to for de som skal på AKS) og drikkeflaske. Det vil ikke 

være noe matservering i denne perioden.  

Klær og utstyr må tas med hjem hver dag og kan ikke oppbevares på skolen.  

Fravær og sykdom må meldes til kontaktlærer i skolemelding på vanlig måte. 

Det er veldig viktig at alle elevene møter presis til oppgitt tid og stiller opp ute på angitt 

område, slik at vi klarer å holde avstand.  

Alle elever må ha med eget pennal med farger. 

Leker skal ikke tas med. 

 

Organisering av skoledagen  

1.trinn har skoletid kl.8.45-13.00 

2.trinn har skoletid  kl.8.45-13.00  

3.trinn har skoletid kl.8.45-13.15 

4.trinn har skoletid kl.8.30-13.30 

 

AKS har morgenåpent fra 8.00 og ettermiddag fra 13.00 – 15.00, men med mulig åpning til 

17.00 for foresatte i samfunnskritiske yrker.  

Redusert åpningstid på AKS skyldes smittevernhensyn, bemanning og renhold.  

Her kan du finne mer utfyllende informasjon om råd for hygiene fra Folkehelseinstituttet: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/ 

 

Her kan dere også finne informasjon om Covid-19 på ulike språk:  
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/  

 

Det var veldig fint å få elevene våre tilbake på skolen! 

Med vennlig hilsen 

Anne Roland, rektor 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/?fbclid=IwAR29xUR4s_BWIE1KZD3BPuk8VcfR0BD3Mxdx_HI2YohNUhqmB-aLESzf5vo
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