Bjørkelangen skole

Bjørkelangen 02.06.20
Enda en endring, nå er vi på gult nivå
Vi nærmer oss en normal skolehverdag, men det er fortsatt smitteverntiltak som skal følges.
Fra og med torsdag 4. juni skal elevene gå sammen i de vanlige klassene sine og være i det
klasserommet de hadde før 12.mars.
Vi skal fortsatt være forsiktige og følgende regler gjelder:
-

Ingen syke skal møte på skolen. Er du syk, skal du være hjemme til du har hatt en
dag uten symptomer.
God hygiene, følge skolens regler som er de samme som tidligere.
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
Hele skoleklasser regnes som en kohort.
Ansatte kan veksle mellom klasser.
Trinnvise kohorter på SFO.
Unngå trengsel og store samlinger.
Ha egne områder i skolegården for ulike klasser i friminutt.

Elevene skal nå ha fulle skoledager og ha en tilnærmet normal timeplan.
Elevene skal fortsatt stille opp ute og det skal merkes opp klassevis. Lærer henter elevene.
Det vil bli noe ulikt når de ulike klassene skal gå inn. Dette med mer får de info om fra
kontaktlærer.
Skoleskyss:
Ved gul sone har kommunen anledning til å gjøre selvstendige vurderinger i form av lokale
tilpasninger, så lenge det ligger en smittevernfaglig vurdering til grunn. Kommuneoverlegen
har sendt oss følgende beskjed:
«Så lenge det er elever fra samme skole på bussen, kan vi slippe opp reglene om annen
hvert sete i skolebussene. Denne tillempingen gjelder fram til sommerferien, etter en
vurdering av dagens smittesituasjon i Aurskog-Høland kommune»
Det betyr at bussene tar med alle elevene som har rett til skoleskyss. Vi oppfordrer alle andre
til å gå eller sykle til skolen.
SFO er fra torsdag 4. juni åpen fra 07.00 – 17.00 og vil sende egen info til foresatte.
Korona-perioden har vært tidkrevende og ført til at vi ikke er klare med alle klasseinndelinger
og hvem som skal være kontaktlærere neste år. Dere skal få informasjon så raskt vi er klare.
Da håper jeg at dette ble siste endring før sommerferien! Jeg vil benytte anledningen til å
takke dere foresatte for forståelse og gode tilbakemeldinger i denne uvante skoletida vi har
hatt. Det har vært utfordrende, lærerikt og rart. Både elever og ansatte har gjort ting de ikke

Bjørkelangen skole
har gjort før og fått nyttige erfaringer. Vi skal ta med oss de gode erfaringene videre når vi nå
planlegger neste skoleår. Takk til dere

Med hilsen
Anne-Gry Enger
Rektor

