Bjørkelangen skole

Bjørkelangen 23.04.20

Informasjon om gjenåpning av skolen 1.-4. trinn
Vi gleder oss til å ta imot elevene på 1.-4. trinn mandag 27.04.20. Vi har gjort vårt beste for å
gjøre skole- og SFO-dagene så trygge som mulig. Veilederen for smittevern ved skolestart
fra Utdanningsdirektoratet er utgangspunktet for de tiltakene vi har gjort. I tillegg skal vi ha
redusert åpningstid på SFO (08.00-15.30) + færre uketimer på skolen for 3. og 4. trinn. Alle
elevene på 1.-4. trinn skal være på skolen fra klokken 08.40 til 13.10, det vil si tre økter pr.
dag. Deretter skal de som har SFO-plass over i SFO-ordningen. For dere på 3.-4. trinn som
ikke har SFO-plass, men som trenger tilsyn fram til kl. 14.20 (gjelder tirsdag og torsdager), gi
beskjed til kontaktlærer om dette. Hjemkjøring med busser er kun etter 3. økt. Skolebussen
går som vanlig om morgenen + hjemkjøring (etter kl. 13.10). Alle må følge de reglene som
Ruter har.
Vi har organisert dagene på følgende vis:
- Elevene på trinnet er inndelt i fire grupper pr. trinn
- Gruppene skal være på faste klasserom og de er nå fordelt på rom i alle
undervisningsfløyene på skolen:
▪ 1. trinn i småskolefløy
▪ 2. trinn i mellomtrinnsfløy
▪ 3. trinn i ungdomstrinnsfløy
▪ 4. trinn i administrasjonsfløy / praksisfløy + datarom.
Elevene skal læres opp til å bruke faste inngangsdører.
-

Eget punkt om sykkelparkering:
▪ 1. trinn: Nord for skolen mot Kirkeveien
▪ 2. trinn: Øst for skolen mot riksveien
▪ 3. trinn: Syd for skolen mot parkeringsplassen
▪ 4. trinn: Vest for skolen mot Busserullen
Dere skal få egen trinnvis info om hvilken gruppe eleven skal være i, hvilke voksne
som skal være i gruppa og hvor de skal møte opp mandag morgen.
Det er fint om elevene møter så presis som mulig og at vi ikke får opphopninger av
elever før skolestart (gjelder de som ikke har SFO-plass).

-

-

-

Gruppene skal også kun være på faste uteområder.
Gruppene har friminutt på ulike tidspunkt.
Det er de samme voksne som i utgangspunktet skal være i sine faste grupper. Ved
fravær må vi gjøre nødvendige endringer. Elevene skal altså forholde seg til færrest
mulig voksne.
Alle ansatte og elever skal hver dag ha faste hygienetiltak. Dette gjelder spesielt
håndvask og rengjøring av hyppig brukte berøringspunkter. Vi følger den nasjonale
veilederen og har laget rutiner for ansatte og elever.
Elevene må ha med seg det de har av eget utstyr som skrivesaker m.m.
Vi skal ikke bruke garderobeplassene. Elevene henger av jakka på stolen sin,

Bjørkelangen skole
-

innesko plasseres ved pulten + skiftetøy må ligge i
sekken (Det er bra det er vår og snart sommer
)
Det blir ikke delt ut frukt eller drikke. Ta med egen drikkeflaske.
Vi skal i størst mulig grad benytte mulighetene til uteskole. Da vil lærer alltid ha med
våtservietter + antibac som skal være tilgjengelig for elevene.
Elevene som har SFO skal fortsette i samme gruppe og på samme rom også i SFOtida. Eget skriv om rutiner på SFO sendes til dere fra fagansvarlig Anita Rønaas.
Ved henting og bringing av elever: Dere foresatte skal hente og bringe elevene ute
ved oppmøteplassen (hvis behov for å følge de helt til skolegården). All parkering skal
skje på skolens parkeringsplass (ikke ved kirka). Det er selvfølgelig helt greit at dere
lar elevene gå eller sykle til skolen. Dere sørger for at det skjer etter
smittevernreglene.

Det er mer enn før viktig å overholde smittevernsreglene:
- Vaske hender
- Ha godt renhold
- Vaske utstyr jevnlig
- Være ekstra mye ute
- Tenke god avstand og færrest mulig sammen
- Holde barna hjemme hvis de har symptomer på sykdom
- Hvis barna blir syke på skolen, følger vi reglene for dette (gir raskt beskjed til dere
foresatte, isolerer barnet som enten blir hentet eller går hjem og har grundig renhold i
etterkant)
- Ved eventuell smitte Covid-19, kommunelegen kontaktes og vi følger instruksene.
Vi håper at vi ser alle sammen på mandag. Hvis dere velger å holde elevene hjemme på
grunn av usikkerhet må dere gi beskjed. Det samme må dere gjøre som eventuelt har barn i
risikogruppen.
Hjemmeundervisning gis til barn i risikosonen. For de som ellers holdes hjemme, sendes det
arbeidsplaner hjem (og foresatte overtar ansvaret for opplæringen).
Har dere spørsmål utover dette, ta kontakt.
Vi sees
Med vennlig hilsen
Anne-Gry Enger
Rektor

