EIDSVOLL KOMMUNE
LANGSET SKOLE

Informasjon til foresatte med barn ved Langset skole
fra Utdanningsdirektoratet og skolens ledelse
Vi ønsker alle elever på 1.- 4. trinn velkommen til skolen 27. april. Det
samme gjelder SFO-tilbudet. Skoledagene vil være lik det som var før
skolene ble stengt. Vi er glade for endelig å kunne ta imot elevene
våre igjen, og vi vet at det er mange barn som gleder seg til å komme
tilbake på skolen.
Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent
smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler.
Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge
og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav
risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn
for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa.
Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, har
kommet med en veileder for skolene. Dette for å ivareta smittevern
for både elever, foresatte og ansatte i skolen. Denne danner
grunnlaget for den videre informasjonen i dette skrivet.

Det er trygt for barn å gå på skolen
Det er mye oppmerksomhet i media og sosiale media knyttet til
gradvis åpning av barnehager og skoler. Når det nå er vedtatt åpning
på bakgrunn av faglige og kvalitetssikrede råd, så skal vi i skolen gjøre
vårt for at dette blir en god opplevelse for alle elevene og for dere
foresatte. Elevene vil være i faste grupper med faste voksne, og vi
begrenser ute-/lekeområdet slik at den faste gruppa holder seg
innenfor samme område. Håndhygiene, avstand i klasserommet (1m)
og begrenset deling av utstyr er viktige faktorer for å unngå smitte.
Læringsbrett og annet utstyr som kun den enkelte elev bruker kan
fraktes mellom hjem og skole.
For å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden
framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette
avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for
smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:
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vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
ha godt renhold
vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og
SFO
ha undervisning og samlinger i mindre grupper
holde god avstand til hverandre

Vi oppfordrer til å ha eget pennal med egne farger, blyant og viskelær
for å slippe for mye deling.
Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø.
Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra
Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på
sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at
barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt
symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller
fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen.
Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna
må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.
Fravær meldes på vanlig måte i VISMA.

Risikogruppe
Det er helt sikkert mange spørsmål som dukker opp både rundt
smittevern, men også egen og familiens helse. Dersom du lurer på
hvor vidt du eller de du bor med er i en risikogruppe, så må du ta
kontakt med fastlegen din. Det skal være trygt å sende elevene til
skolen, og vi må ha en legeerklæring dersom din lege mener at ditt
barn er i risikogruppen. Kontaktlærer kontaktes for å få hjelp til å
besvare spørsmål dere har. Dersom deres barn har legeerklæring og
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ikke skal møte på skolen 27.04. må kontaktlærer ha beskjed senest
torsdag 23.04. slik at eleven kan ivaretas med hensyn til tilrettelagt
hjemmeundervisning.

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen
Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker ikke at foreldre blir med inn
på skolen eller i garderoben. Elevene «sluses» inn i garderoben slik at
vi opprettholder avstand og god håndhygiene. Vi har derfor egne
oppmøtepunkter for elevene. Noen grupper må også flytte litt på seg
slik at vi utnytter skolearealet og benytter de rommene vi har til
rådighet.
Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere
kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem.
Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

Skoleskyss
Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både
mens de venter på bussen og i bussen. Det samme gjelder hvis
elevene tar annen transport til skolen. Skoleskyss og offentlig
transport bør unngås hvis det er mulig.
Skolebusser og taxi går som normalt, men vi oppfordrer den enkelte
familie til å levere/hente selv for å begrense smitte i størst grad. De
som velger å kjøre selv eller de elevene som går til skolen ønsker vi
ankommer skolen så nært kl. 8 som mulig.
Dersom dere har videre spørsmål knyttet til gjenåpningen av skolene,
ber vi dere søke informasjon på kommunens hjemmesider i tillegg til
Utdanningsdirektoratets nettsider. Ellers er det mye god og nyttig
informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider.
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Oppmøte mandag 27.04:
1A: Inngang 3 (3. trinn)
1B: Inngang 1 (1. trinn)
2A og 2B: Inngang 2 (2. trinn)
3. trinn: Inngang 5 (5.trinn)
4. trinn: Inngang 4 (4. trinn)
Innføring: Inngang 6 (6. trinn)
Kontaktlærerne vil etter dette instruere elevene hvor de skal
møte/oppholde seg videre.

Vi gleder oss til å møte alle elevene igjen.
VELKOMMEN TILBAKE TIL SKOLEN!!

Mvh
Margrethe Steinholt
rektor
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