Til foresatte i skole og SFO
Folkehelseinstituttet har nå laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser
hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle
smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges.
Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle
må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.
Fram til nå har tiltakene i barnehager og skoler vært på et rødt nivå, men det er allerede fra
2.juni mulig å nedjustere til gult nivå. Fra høsten 2020 kan barnehager og skoler planlegge
for gult nivå.
Trafikklysmodell
Grønt nivå kjennetegnes ved at skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si
vanlig organisering av klasser.
På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. Skolene må fremdeles ha flere
tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.
«Smitte-nivå» for hver enkelt kommune skal avgjøres av lokal helsemyndighet og i Aurskog –
Høland forholder vi oss nå til regler for gult nivå.
Åpning av normalskolehverdag
Skolene vil også denne gangen trenge litt ulik tid på å finne tilbake til den normale
organiseringen av skolehverdagen og finne gode løsninger for avslutningsfasen av skoleåret.
Alle skolene i Aurskog- Høland vil være i tilnærmet normal skoledrift seinest torsdag
4.juni.
Den enkelte skole vil sørge for detaljert informasjon til dere foresatte og elever om hvordanog når de er klare for en normal skolehverdag for alle.
En ny smittevernveileder er klar i ettermiddag, fredag 29.05. Denne vil gi oss i skolene mer
detaljerte svar på hvordan vi skal forholde oss til smitteverntiltak og hvilke muligheter og
utfordringer vi nå står overfor.
Skoleskyss
Smittevernveilederen som offentliggjøres i dag vil legge noen føringer for hvordan vi kan
organisere skoleskyssen framover mot sommerferien. Skolene vil samarbeide med bussselskapet for å finne gode løsninger og dere vil få informasjon om skoleskyss fra skolene.
Oppfordringen om å finne alternativer til bruk av skolebuss opprettholdes. De som har
mulighet til å gå eller sykle til skolen oppfordres til å gjør det.

SFO
SFO vil gjenoppta normal åpningstid seinest fra torsdag 4.juni. Informasjon om
løsninger for den enkelte skole får dere også fra skolene.
Vi viderefører ordningen når det gjelder mat på SFO fram til sommerferien. Elevene har med
egen mat og kommunen refunderer matutgifter til de som bruker SFO

Smitteverntiltak
Vi minner om at noen smitteverntiltak må videreføres og vi minner særlig om følgende:
•

Bli hjemme hvis du er syk

•

God håndhygiene

•

Opprettholde avstandsregler

Dersom dere foresatte har spørsmål til disse endringene, oppfordres dere til å ta kontakt med
rektor/ ledelsen ved egen skole.

Lykke til med avslutningen av skoleåret!

Bjørkelangen 29.05. 2020
Grethe Marie Rønning, kommunalsjef Oppvekst og Utdanning
Mona Andersen, skolesjef

