
Informasjonsskriv til elever og foresatte på 8.-10.trinn 
 

Hei alle og vel overstått juleferie. 

For å begrense økning i smitten i januar, har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og 

videregående skoler skal gå over til rødt nivå i trafikklysmodellen fra 04.01.21. Bakgrunnen for at 

regjeringen nå innfører strengere tiltak, er frykt for at det har vært økt smitte gjennom juleferien. For 

å hindre smittespredning og at smitten kommer ut av kontroll, blir det innført strengere nasjonale 

tiltak i en begrenset periode. 

Skoler har vært forberedt på å skifte mellom gult og rødt nivå på kort varsel, og har laget en 

beredskapsplan som ligger på skolens hjemmeside. Overgang til rødt nivå innebærer at det vil 

forekomme følgende endring i timeplanen: 

Tirsdag 5.01. og 12.01. blir det hjemmeundervisning på Teams, hvor valgfag og språkfag vil bli 

gjennomført for å unngå blanding av kohorter. Det betyr at elevene ikke skal møte på skolen på disse 

tirsdagene. Skolen forventer at elevene møter opp på teams til oppstart av timene. Elever som ikke 

møter opp på teams vil få fravær, og foresatte blir oppringt.  

Ny organisering av tirsdagen:  

 

Eksempel tirsdag 5.januar:  

8.trinn 9. og 10.trinn 

08.35 – 09.00: 
Kontaktlærer tar oppstart i sin klasse.  

09.05 – 10.05: Valgfag 
 
 

09.05 – 10.35: Språkfag 

10.50 – 12.50: Språkfag 10.50 – 12.20: Valgfag 

 

Faglærer vil ta kontakt med elevene i sitt fag ved timens oppstart gjennom TEAMS, hvor det blir gitt 

instruksjoner, veiledning og arbeidsoppgaver. Det forventes at elevene bruker kamera til 

kommunikasjon. 

 

Øvrige dager: mandag-onsdag -torsdag -fredag skal gjennomføres på skole, som vanlig. Elevene 

følger sine vanlige timeplaner med noen få unntak. 

For Aursmoen skole skal tiltaket gjelde fra tirsdag 5. januar 2021 og foreløpig fram til mandag 18. 

januar. 

 

Link til smitteveilederen: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-ungdomsskole-

og-videregaende-skole-covid-19/smitteforebyggende-tiltak/nivainndeling-av-smitteverntiltak-

trafikklysmodell 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-ungdomsskole-og-videregaende-skole-covid-19/smitteforebyggende-tiltak/nivainndeling-av-smitteverntiltak-trafikklysmodell
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-ungdomsskole-og-videregaende-skole-covid-19/smitteforebyggende-tiltak/nivainndeling-av-smitteverntiltak-trafikklysmodell
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-ungdomsskole-og-videregaende-skole-covid-19/smitteforebyggende-tiltak/nivainndeling-av-smitteverntiltak-trafikklysmodell


 

 

Tiltak som vil gjelde Aursmoen skole ved rødt nivå:  

• Hver klasse telles som en kohort  

• Kohortene skal ikke ha friminutt sammen 

• Elevene møter så nært oppstartstidspunkt som mulig, og møter rett i klasserommene.  

• Elevene kan ikke oppholde seg i gangene.  

• Tirsdager blir det hjemmeundervisning på Teams, hvor valgfag og språkfag vil bli 

gjennomført for å unngå blanding av kohorter.  

• Språktimene vil bli erstattet av fag som skulle ha blitt gjennomført på tirsdagen.  

OBS: For å få dette til å gå opp har noen klasser fått endringer i timeplanen. 

• Spesialundervisning vil fortsatt bli gjennomført, med god avstand mellom elevene og på 

egnede rom.  

• Kunst og håndverk og musikk gjennomføres i klasserommet  

• Mat og helse kan fortsatt gjennomføres.  

• Kroppsøving – Mest mulig ute, kun en klasse som har gym i hallen samtidig. Det er tatt 

hensyn til skifting og dusjing slik at det ikke blir trengsel i garderobene.  Svømming går som 

normalt.  

 

 

Minner om at elevene må ha med seg matpakke, men det vil fortsatt bli utdeling av frukt.  

Skolefrokost utgår disse to ukene.  

Skyss  

Skolebussene og taxi/spesialskyss går som vanlig.  

Bussene er merket opp i.f.t. hvilke seter som skal brukes, men der det er søsken/elever fra samme 

husstand, skal disse sitte sammen.  

Vi oppfordrer sterkt til å gå til skolen i denne perioden!  

Det er en fordel at elevene ikke omgås med mange andre ungdommer på fritiden.  

Det er fortsatt viktig å følge opp de tre grunnpilarene for å hindre smittespredning: 

1. Syke personer skal ikke være i på skolen 

2. God hygiene 

3. Redusert kontakt mellom personer 

Så langt har vi vært flinke og ivaretatt smitteverntiltakene godt. Det fortsetter vi med.  
 

Med vennlig hilsen  

Grazyna Saxegaard, rektor  

 


