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Første skoleuke er gjennomført og vi har hatt en fin oppstart. Mandag tok vi imot 56 

skolestartere og 90 elever startet på 8. trinn. De to første skoleukene er det fokus på det sosiale 

og mange trinn har alternative opplegg, f. eks bli-kjent-aktiviteter og tur i nærmiljøet. 

7. trinn og noen elever på PLUSS har vært på leirskole denne uken. De har hatt et helt 

fantastisk opphold, med mange varierte og morsomme aktiviteter. Dere kan se bilder fra turen 

på skolens Instagram-profil og på Facebook.  

Dessverre fikk en av lærerne vondt i halsen under oppholdet, og ble testet og satt i karantene. 

Både leirskolen og kommunelegen fulgte godt opp og skolen var i tett dialog med dem hele 

veien. Til orientering så var testen negativ. Vi hadde også et tilfelle hvor en elev fikk 

symptomer. Eleven ble testet og hentet av sine foreldre. De som delte hytte med denne eleven 

ble en periode satt i karantene. 

Hvis det viser seg at lærere eller elever som har vært på leirskole tester positivt på Covid-19, vil 

trinnet i sin helhet settes i karantene og elevene får fjernundervisning i 10 dager.  

Som noen av dere kanskje fikk med dere, så var det et intervju i Dagsavisen onsdag 20. august. 

Der satte baseleder og rektor fokus på viktigheten av at kommunen øker testkapasiteten, slik at 

ansatte ikke må vente mer enn høyst et døgn før de blir testet. Vi som jobber i skolen er 

samfunnskritisk personell og bør prioriteres for testing av Covid-19. Vi har fått beskjed om at 

ventetiden er på vei ned, men inntil man når skolens "krav" til testing innen ett døgn, vil skolen 

vurdere å betale for at ansatte kan testes privat. Skolen skal være et trygt sted å være for 

elevene og en trygg arbeidsplass for våre ansatte. Det er viktig for oss at skole- og AKS-

tilbudet har høy kvalitet, og for å sikre dette er vi avhengige av å ha tilstrekkelig bemanning.    

Høsten er en tid der mange blir forkjølet, uten at dette nødvendigvis betyr at de er smittet av 

Covid-19. Vi har lav terskel for når ansatte skal holde seg hjemme, og det kan bety at vi har 

dager der bemanning kan bli en utfordring. For å ivareta kravene til smittevern, ønsker vi å 

unngå bruk av eksterne vikarer. Vi vil heller ikke rokkere på lærere og assistenter fra ulike 

trinn. Derfor kan det være at bemanningen blir noe lavere enn det den er til vanlig. Hvis flere 

blir syke samtidig og vi mener det ikke er forsvarlig å ha elevene på skolen/AKS, tar vi kontakt 

med de foreldrene på det trinnet det gjelder. Torsdag denne uken oppfordret vi foresatte på 2. 

trinn om hente tidlig på AKS, fordi vi hadde redusert bemanning på grunn av sykdom blant 

ansatte. Tusen takk til dere foresatte som kastet dere rundt og hentet tidligere enn planlagt.  

Ta kontakt med meg dersom dere har spørsmål knyttet til noe av dette! 

Jeg ønsker alle en riktig god helg! 

Mvh Irene Langeid, rektor    


