
Kjære foresatte på 6. trinn! 

Viktig informasjon om oppstart i uke 20 

Skolen har nå vært stengt i flere uker og det har vært en krevende situasjon for både elevene, lærerne og dere foresatte. Vi er 

takknemlige for tålmodigheten elever og dere foresatte har vist. Nå åpnes endelig skolen igjen for 6. trinn. Tilbudet fremover blir en 

kombinasjon av undervisning på skolen, uteskole og hjemmeundervisning via Teams og oppgaver.  

Skolen følger de nasjonale retningslinjene for smittevern som er gitt i forbindelse med koronaoepidemien. 

Klassen som en "Kohort":  

Hvert trinn er nå organisert ut fra kohortprinsippet. Klassen og lærer utgjør det som kalles kalles en ‘kohort’. Dette innebærer at 

klassen i minst mulig grad skal blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan elevene og ansatte omgås, leke  og spille sammen. 

Elevene oppfordres like fullt til å være påpasselig med å holde en meters avstand og unngå unødvendig nærkontakt.  

Dette kan dere lese mer om i de oppdaterte retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/kvalitet-og-

kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

Lærerne som til vanlig jobber på trinnet får ansvar for klassene, i tillegg har vi satt inn noen ekstra ansatte for å få kabalen vår til å gå 

opp. Lærere og assistenter vil bruke sin tid til å tilrettelegge skolehverdagen og følge opp elevene her.  

Hver lærer har fått utdelt et eget nett med smittevernsutstyr som vil følge kohorten.   

Vi minner om at det ikke blir klemming, holde i hånden og high five. Men vi kan jo SMILE mye til hverandre! 

Skoledagens varighet for tilbudet på skolen:  11.00-13.30 

Presis oppmøte direkte der hvor det er oppstilling for klassen. 

 

 



Organisering av 6. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

6A 

 

Torbjørn 

08.15-13.00: 

Hjemmeskole 

08.15-10.00: 

hjemmeskole 

10-11: Pause og 

gå til skolen 

Møtested: 

Hovedinngangen 

mot 

Normannsgata 

Klasserom: 

Skolekjøkkenet 

08.15-10.00: 

hjemmeskole 

10-11: Pause og 

gå til skolen 

Møtested: 

Hovedinngangen 

mot 

Normannsgata 

Klasserom: 

Skolekjøkkenet  

08.15-10.00: 

hjemmeskole 

10-11: Pause og gå til 

skolen 

Møtested: 

Hovedinngangen mot 

Normannsgata 

Klasserom: 

Skolekjøkkenet 

08.15-10.00: 

hjemmeskole 

10-11: Pause og gå til 

skolen 

Møtested: 

Hovedinngangen mot 

Normannsgata 

Klasserom: 

Skolekjøkkenet 

6B 

 

Lene 

 

08.15-13.00: 

Hjemmeskole 

08.15-10.00: 

hjemmeskole 

10-11: Pause og 

gå til skolen 

Møtested: 

Hovedinngangen 

mot 

Normannsgata 

Klasserom: 

Festsal 

08.15-10.00: 

hjemmeskole 

10-11: Pause og 

gå til skolen 

Møtested: 

Hovedinngangen 

mot 

Normannsgata 

Klasserom:  

Festsal 

08.15-10.00: 

hjemmeskole 

10-11: Pause og gå til 

skolen 

Møtested: 

Hovedinngangen mot 

Normannsgata 

Klasserom: 

Festsal 

08.15-10.00: 

hjemmeskole 

10-11: Pause og gå til 

skolen 

Møtested: 

Hovedinngangen mot 

Normannsgata 

Klasserom: 

Festsal 

6C 

 

Brian 

08.15-13.00: 

Hjemmeskole 

08.15-10.00: 

hjemmeskole 

10-11: Pause og 

gå til skolen 

Møtested: 

Hovedinngangen 

08.15-10.00: 

hjemmeskole 

10-11: Pause og 

gå til skolen 

Møtested: 

Hovedinngangen 

08.15-10.00: 

hjemmeskole 

10-11: Pause og gå til 

skolen 

08.15-10.00: 

hjemmeskole 

10-11: Pause og gå til 

skolen 



mot 

Normannsgata 

Klasserom: 

Møterom kjeller 

mot 

Normannsgata 

Klasserom: 

Møterom kjeller 

Møtested: 

Hovedinngangen mot 

Normannsgata 

Klasserom: 

Møterom kjeller 

Møtested: 

Hovedinngangen mot 

Normannsgata 

Klasserom: 

Møterom kjeller 

 

Organisering av skoledagen: 

Elevene er i et fast rom og har faste toaletter.  

Mat: Det må tas med egen matpakke og drikkeflaske. Ingen deling av mat. Les godt på smittevernarket som er vedlagt 

Er det trygt å sende barna på skolen? 

Helsemyndighetene mener at det er trygt å sende barna på skolen nå. Skolene følger råd og veiledning for organisering, hygiene og 

smittevern. 

Det blir god plass i klasserommene, og gruppene holder sammen hele dagen. Vi er nøye med håndvask, hygiene og renhold. 

Vi har laget plakat med håndvaskrutine.  

Vi har laget egen smittevernrutine for elever og foresatte som dere får tilsendt som vedlegg til skolemelding. Det er viktig at dere 

leser dette før elevene kommer på skolen. 

 Vi har også laget smittevernrutine for ansatte.  

Alle smittevernrutinene bygger på retningslinjer og råd fra helsemyndigheter, Utdanningsdirektoratet og Utdanningsetaten i Oslo. 

 

 

 



Huskeliste til elever og foresatte! 

Klær etter vær. Det anbefales i retningslinjene at det brukes klær som kan vaskes på 60 grader. 

Matpakke og drikkeflaske 

Vask hendene før barna går til skole og når de kommer hjem 

 

Velkommen tilbake til skolen!  

 

 

 

 


