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Brev til foresatte, rødt nivå også på barnetrinnet     

På pressekonferansen lørdag 23. januar fikk vi beskjeden om at også barneskolene skulle over 

på rødt nivå fra og med mandag 25. januar. I utgangspunktet varer dette frem til og med søndag 

31. januar, men vi må være forberedt på at dette blir forlenget.  

Det er allerede sendt ut nye tider for oppstart og avslutning av dagen for uke 4. Dersom tiltaket 

forlenges vil vi komme med oppdateringer i slutten av uken. 

Ledere og lærere kastet seg rundt i helgen og vi er glade for at vi kunne ta imot alle elevene i 

dag, nå i mindre kohorter. Vi har tatt i bruk det vi har av tilgjengelige rom og sørget for å 

oppdatere oss på det siste av smitteverntiltak.  

HUSK: 

De viktigste tiltakene for å forbygge smitte er: 

1. Syke personer skal ikke være på skolen 

2. God hygiene 

3. Redusert kontakt mellom personer 

 

Teglverket har følgende rutiner for å ivareta smittevern: 

1. Syke personer skal ikke være på skolen 

Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon, går hjem (etter varsling til foresatte) eller blir 

hentet så fort det lar seg gjøre. Eleven som må hentes, må vente på et eget rom sammen med en 

ansatt. Om mulig bør den ansatte holde to meters avstand, men det gjøres en avveining i forhold 

til elevens alder og behov for omsorg. Hvis det ikke er mulig å holde to meters avstand, og 

eleven er komfortabel med det, bør eleven ta på munnbind for å redusere smittespredning til 

andre. Hvis ikke eleven vil ha på munnbind, bør den voksne ta på munnbind hvis ikke to meters 

avstand kan overholdes. Ved behov for toalett skal dette ikke brukes av andre før det er 

rengjort. Den som passer eleven, må vaske hender etter å ha vært sammen med eleven. I 

etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der eleven har oppholdt seg. 

Ansatte som blir syke skal ikke komme på jobb og må holde seg hjemme til ett døgn etter 

symptomfrihet. Mistenkes covid-19, skal den ansatte be om å bli testet så raskt som mulig. 

Ansatte som blir syke mens de er på skole/AKS må gå hjem så snart det er mulig. De elevene den 

syke ansatte har ansvar for, ivaretas av andre ansatte eller sendes hjem.  
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2. God hygiene 

 

Elever og ansatte skal vaske hender: 

 Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem 

 Når man kommer til AKS/skolen 

 Etter hosting/nysing 

 Etter toalettbesøk 

 Før og etter måltider 

 Etter man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt 

 Ved synlig skitne hender 

Hygieneplakatene "Vaner som forebygger smitte" utarbeidet av FHI og Helsedirektoratet, samt 

"Vaske hender i 30 sekunder" utarbeidet av Inital henger i alle klasserom og på alle toaletter. 

Elevene har fått opplæring i å vaske hendene av lærer. Det er merking på gulvet foran vasken i 

klasserommene for å sikre avstand. 

 

3. Redusert kontakt mellom personer 

Elevene starter og slutter til ulike tidspunkt. De har ulike tider for friminutt og skolegården 

deles inn i soner og kohortene oppholder seg kun i sin sone.  

Foresatte får ikke komme inn i skolegården.  

 

På 1.-3. trinn er en ordinær skoleklasse delt i to kohorter (ca. 15 elever). Disse to kohortene er 

samarbeidende kohorter og kan f. eks gå på tur sammen.  

På 4.-7. trinn er trinnet delt inn i tre kohorter og 8. og 9. trinn i fire kohorter (ca. 20 elever). 

Ansatte i samarbeidende kohorter kan avhjelpe hverandre. 

 

Hver kohort stiller opp på tildelt plass i skolegården. Elevene i kohorten har 1 meter avstand og 

det er minimum 2 meter avstand mellom de ulike kohortene. Kohortene sendes inn i skolebygget 

puljevis for å unngå kontaktpunkter. Elevene går rett inn i klasserommet, vi benytter ikke 

garderober i denne tiden for å begrense kontaktpunkter. Hver elev har sin faste pult, og det er 

minimum 1 meter avstand mellom pultene i klasserommet. Vi anbefaler elevene å ta med eget 

pennal på skolen. Elevene som ikke har pennal får utdelt skrivesaker, slik at de ikke deler 

blyanter, viskelær, farger osv. med hverandre. 

 

Smitteverntiltak i enkelte fag 

Kroppsøving: Vi benytter verken flerbrukshallen eller garderobene. Kroppsøving gjennomføres 

utendørs, elevene skifter ikke og dusjer hjemme.  

Musikk: Vi unngår å dele utstyr og instrumenter. 

Kunst og håndverk: Vi begrenser deling av utstyr og alt utstyr vaskes etter bruk.  

Mat og helse: Mat og helse ivaretas med hjemmeoppdrag. 

Skolebibliotek: Utlån av bøker er greit såfremt håndvask er utført før ankomst til 

skolebiblioteket. Bøker som har vært utlånt legges i karantene i tre dager. 

Vi tar ikke offentlig kommunikasjon. De voksne tar med våtservietter og antibac på tur.  

 

 

Mvh Irene Langeid, rektor Teglverket skole 


