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Plan for skoleåpning for 1.-4. trinn – Informasjon til foresatte 

På mandag gjenåpner vi skolen på 1.-4.trinn. Vi gleder oss til se alle elevene igjen. Vi er i full gang 

med å ferdigstille planer for hvordan dette kan skje på en trygg og god måte i henhold til nasjonal 

smittevernveileder. Vi ber alle foresatte om å sette seg inn i den: https://www.udir.no/kvalitet-

og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 

Smittevern er prioritet 1 når vi nå starter opp. Smittevernveilederen setter opp strenge krav til 

driften vår. For å imøtekomme kravene vil skoledagene se annerledes ut enn normalt. Vi vil blant 

annet gjøre noen avvik fra fag- og timefordeling, og AKS vil ha noe endrede åpningstider. 

 

Vi har forståelse for at mange av dere kan være bekymret for å sende barna deres på skolen. Vi 

håper at dette informasjonsskrivet sammen med smittevernveilederen vil gi dere den tryggheten 

dere trenger. Lurer dere på noe, ta kontakt med kontaktlærer eller nærmeste leder 

(https://slemdal.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/ledelse-og-ansatte2/). Vi ønsker å ha full 

oversikt over hvilke elever som ikke kommer. Vi ber dere derfor å si fra, om barna deres ikke 

kommer, til kontaktlærer innen fredag 24.04 kl. 12.00. 

 

Organisering av opplæringen i kohorter på 1.-4. trinn 

Elever og alle ansatte skal deles inn i kohorter (grupper) med cirka 15 barn. Vi har valgt å bruke 

klassene som utgangspunkt. En klasse deles i to kohorter. Disse to kohortene kan samarbeide og 

avlaste hverandre. Innenfor hver kohort kan elever og ansatte omgås når retningslinjene for 

smittevern er ivaretatt. Kohortene kan endres over en helg ved behov. Ansatte kan jobbe på flere 

kohorter, men må da være nøye på renhold i bytte mellom kohortene. 

Kohortene skal møte opp til undervisning på et bestemt tidspunkt. Dette vil tydeliggjøres i 

timeplanen (se lenger ned). Trinnene har også oppstart og avslutter skolehverdagen til ulike 

tidspunkter. Kohorten skal benytte ett klasserom, har egen rute ut og inn av FO-bygget, deler 

toalett med færrest mulig andre elever og får utdelt egen sone ute i skolegården. Det vil også bli 

mye mer uteskole for å begrense mulighet for smittespredning. Se mer under smitteverndelen 

lengre ned i skrivet. 

Slemdal skole 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbehandler: Dato: 23.04.2020  

[Deres ref.] [Vår ref.] [Navn og telefonnummer]  
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Det blir også mye nytt for elevene. For 1. og 2.trinn kommer de til et skolebygg de ikke har vært i 

før. Dagene er annerledes organisert enn de er vant med. Og i tillegg har de ikke hatt vanlig skole 

med medelever på mange uker. Vi må derfor være forberedt på at det blir mye nytt for elevene 

våre de første dagene. Og vi vil anbefale dere om å bruke tid i starten på å øve inn gode rutiner 

og ta en runde på klasseregler med mer. 

Egne klassebusser sikrer smittevernet 

Vi ønsker at elever skal ta buss til FO-bygget, istedenfor å bli kjørt. På den måten vil vi få bedre 

kontroll på elevgruppen, og det er dermed lettere å følge de nasjonale smittevernreglene. Det er 

viktig for oss at alle føler seg trygge på hvordan vi organiserer bussingen.  

 

Regelverket sier at barna skal sitte med minst ett setes mellomrom. Det vil si at på en buss med 

fire plasser i bredden, sitter to barn pr. rad med alternerende vindu/midtgang. Vi kommer videre 

til å opprette klassebusser. Klassene på 1.-4. trinn vil, som tidligere beskrevet, deles i to 

kohorter pr. klasse. Dette er samarbeidene kohorter og disse kan ha noe samkvem. To kohorter 

(en klasse) deler da en buss. Vi vil bruke klassebusser både til og fra skolen. Ved AKS-slutt vil det 

naturlig nok være betydelig færre barn, og da vil vi organisere bussene etter hvilket stopp 

elevene skal til. Men selvfølgelig med riktig avstand mellom barna på bussen. 

 

Det vil bli satt særlig fokus på renhold på bussene. Elevene vil få antibac ved påstigning. Bussene 

vil gå gjennom en grundig renholdsrutine etter hver busstur hvor alle flater gås over med 

antibakterielle vaskemidler.  

 

For å unngå trengsel på bussholdeplassene vil vi kun busse ut ett trinn av gangen. Vi trenger litt 

hjelp her, og ber dere:  

 passe på at barna kommer til rett tid 

 ikke kjøre barnet til busstoppet 

 si farvel til barnet dere i god avstand til andre. Og at dere ikke blir værende igjen for å 

snakke med andre foresatte.  

 

Vi vil være raske med å få barna inn i bussen. Det vil være ansatte fra kohorten på bussen. Tider 

for busskjøringen vil dere se i timeplanene under. 

 

Inndeling av dagen – timeplanen 

Timeplanene er laget for å ivareta smittevernhensyn. Vi vil blant annet se til at det ikke er for 

mange inne og ute samtidig. Vi kommer ikke til å ha friminutter. Pausene til elevene vil være 

integrert i undervisningen, og tas samme med kohorten sin. Det er ulike tidspunkt og sted for 

oppstart, og ulik avslutning av skoledagen.  
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Vi har laget rammetimeplaner til lærerne våre. De holder nå på med å tilpasse disse til sine trinns 

behov. Det vil derfor kunne bli endringer på selve organiseringen av dagene, men start- og 

sluttidene er avklart. 

 

Timeplan for 1. trinn – 6 kohorter  
 

Oppmøtested 
Holmendammen klokken 0845 

Tid Undervisningsøkter mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag 

08.45- 10.15 Uteskole ved Holmendammen x x x x x 

10.15 – 12.05 
Hentes med buss. 

Undervisningsøkt på FO 
m/spising 

x x x x x 

12.05 – 12.45 Uteskole på FO x x x x x 

12.45-16.00 AKS. Elever som ikke skal hjem busses til stoppene Holmenhavna, Slemdal skole og Ris 
 

 

 

     

Timeplan for 2. trinn- 6 kohorter 
 

Oppmøtested 
Kunstgressbanen på Heming 0845 

Tid Undervisningsøkter mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag 

08.45- 10.15 Uteskole på Heming x x x x x 

10.15 – 12.15 
Hentes med buss. 

Undervisningsøkt inne på FO 
m/spising 

x x x x x 

12.15 – 13.00 Uteskole på FO x x x x x 

13.00-16.00 AKS. Elever som ikke skal hjem busses til stoppene Holmenhavna, Slemdal skole og Ris 

 
       

Timeplan for 3. trinn – 6 kohorter 

Oppmøtested 
Busstoppene Slemdal skole (0845), Ris (0855) og Holmenhavna (0900) 

Tid Undervisningsøkter mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag 

08.45- 10.00 Økt 1 x x x x x 

10.00 – 12.30 Fysak og uteskole m/spising x x x x x 

12.30 – 13.00 Økt 2 x x x x x 

13.00-16.00  AKS. Elever som ikke skal hjem busses til stoppene Holmenhavna, Slemdal skole og Ris 

 
       

Timeplan for 4. trinn – 6 kohorter 

Oppmøtested 
Busstoppene Slemdal skole (0830), Ris (0840) og Holmenhavna (0845) 

Tid Undervisningsøkter mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag 

08.30- 10.00 Økt 1 x x x x x 

10.00 – 12.30 Fysak og uteskole m/spising x x x x x 

12.30 – 13.15 Økt 2 x x x x x 

13.15-16.00 AKS. Elever som ikke skal hjem busses til stoppene Holmenhavna, Slemdal skole og Ris 
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Rutiner for smittevern 

Vi har fra helsemyndigheten fått et strengt mandat for å sikre et godt smittevern. Vi velger å 

trekke frem noen momenter fra veilederen spesielt her: 

Gode rutiner for håndvask og nok desinfiserende utstyr. 

Det er viktig å innarbeide gode rutiner for håndvask både hos oss voksne og barna. Modeller for 

elevene hvordan hendene skal vaskes og det vil bli hengt opp plakater. Elevene skal vaske 

hendene hver gang de kommer inn til klasserommet, og ellers dersom de er skitne på hendene. 

Når elevene har uteskole brukes det antibac. Skolen vil få daglig tilførsler av desinfiserende 

utstyr og vi vil se til at det er nok på alle vesentlige steder. 

Elevene får faste plasser med god avstand 

Elevene skal få faste plasser i klasserommet. De skal også legge fra seg yttertøyet sitt der. 

Plassene står en meter fra hverandre og er navnet, slik at elevene og ev. vikarer vet hvor alle 

sitter. Når elevene skal ut av klasserommet, bruker de brannrekke (en og en i rekke) og følges av 

den voksne som er ansvarlig for kohorten.  

 

Kohortene får egne rom 

Hver kohort vil ha sitt eget klasserom. Det er også bestemt hvilke doer de skal bruke og hvilken 

vei de skal bruke ut og inn av skolen. Klasserommene blir også de ansattes arbeidsrom.  

 

Gode rutiner for måltider  

Elevene må vaske hendene før de spiser. Unngå deling av mat. Den voksne henter melk. Eleven 

skal vaske egen pult hver dag. Ved utespising skal elevene sprite hendene sine. Dersom elevene 

har uteskole og må benytte seg av toalett, må eleven gi beskjed før den får gå på toalettet. En og 

en får gå om gangen. 

 

Begrenset deling av utstyr 

Elevene må ha med seg eget utstyr/pennal. De får ikke dele eller låne bort utstyr fra pennalet. 

Dersom det er noen som mangler, kan dere låne ut utstyr av læreren. Dette utstyret må vaskes 

godt etter bruk. Når det gjelder læringsbrett, skal elevene tørke av skjermen med antibac etter 

hver dag. 

 

Forsterket renhold av skolen 

Skolen utfører forsterket renhold på utsatte områder, ut fra nasjonale retningslinjer. Det vil si:  

 Alle kontaktflater: renholdes 2-4 ganger daglig 

 Toalett: wc og vaskeservanter renholdes 2-4 ganger daglig 

 Pulter: elever renholder med såpe og vann 1 gang pr dag, renholdere daglig 

 Stoler: renholdes daglig 

 

Når skal dere ikke sende barna på skolen 

Vi er ikke helsepersonell, og vil derfor følge de nasjonale retningslinjene nøye. De viktigste 

poengene her er:  
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 Syke barn skal ikke være på skolen (se https://www.udir.no/kvalitet-og-

kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#syke-

personer-skal-ikke-vare-pa-skolen-eller-sfo) 

 Det aller fleste kan komme på skolen, men ved tegn til sykdom skal barna holdes hjemme 

eller vil bli sendt hjem av skolen. For detaljer se her: https://www.udir.no/kvalitet-og-

kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#nar-skal-

elever-foresatte-og-ansatte-mote-pa-skolen-og-nar-kan-de-mote-pa-sfo 

 

AKS 

Aktivitetsskolen Slemdal flytter også over til FO. Aktivitetsskolen er, som dere vet, privat, men vi 

samarbeider tett med AKS. De vil komme med et eget skriv som gjelder deres drift. Her nevner vi 

bare de viktigste momentene. 

AKS kommer kun til å tilby morgenåpent til barn av foresatte med samfunnskritiske jobber. Noe 

annet kan ikke forsvares ut fra smittevernhensyn. Morgenåpent vil være på FO-bygget, og skolen 

vil se til at barna kommer seg til der skolen har sitt oppstartsted.  

AKS vil ta over de barna som har AKS-plass fra undervisningsslutt. De vil beholde kohortene over 

i sin drift. De må ha noe kortere dager for å ivareta smittevernhensyn bemanningsmessig. Det vil, 

som vanlig, gå busser ved AKS-slutt. Bussene vil gå 15.45. 

 

Sjekkliste til dere foresatte 

Vi trenger at dere der hjemme hjelper oss med å klare og følge smittevernsreglene, og sikre en 

god reåpning av 1.-4.trinn.  Vi ber dere derfor om:  

 Forberede barna på at skolen nå starter opp igjen. Snakk med dem om det å starte opp igjen 

på skolen.  

 For de av dere hvor leggetidene har sklidd litt ut. Få snudd døgnet og sikre at barna deres er 

uthvilte. 

 Skolehverdagen blir noe annerledes enn før, både inndeling av dagen, innhold og skolebygg. 

Snakk om endringene hjemme slik at barnet er forberedt. 

 Øv på god håndhygiene (vasking) og hostehygiene.  

 Øv på å holde avstand (hvor langt er 1 m). Avstanden gjelder særlig til elever utenfor 

kohorten sin. 

 Matbokser og vannflasker må tas med hjem for rengjøring hver dag. Maten som sendes med  

må kunne spises rett fra matboksen. Vi varmer ikke opp mat for elevene, og deler ikke ut 

bestikk.  

 Skiftetøy og nok klær må ligge i sekken, og tas med hjem hver dag.  

 Skolebøker må også trolig tas med frem og tilbake hver dag. Dette vil dere få nærmere 

beskjed. 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#syke-personer-skal-ikke-vare-pa-skolen-eller-sfo
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#syke-personer-skal-ikke-vare-pa-skolen-eller-sfo
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#syke-personer-skal-ikke-vare-pa-skolen-eller-sfo
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#syke-personer-skal-ikke-vare-pa-skolen-eller-sfo
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#nar-skal-elever-foresatte-og-ansatte-mote-pa-skolen-og-nar-kan-de-mote-pa-sfo
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#nar-skal-elever-foresatte-og-ansatte-mote-pa-skolen-og-nar-kan-de-mote-pa-sfo
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#nar-skal-elever-foresatte-og-ansatte-mote-pa-skolen-og-nar-kan-de-mote-pa-sfo
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#nar-skal-elever-foresatte-og-ansatte-mote-pa-skolen-og-nar-kan-de-mote-pa-sfo
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 Kle barna etter værforholdene. Halvparten av tiden vil være uteskole. Det betyr regntøy når 

det regner, og varme klær når det er kaldt. 

 Elevene må ikke ha med leker, baller, hoppetau e.l.. 

 Alle elever må ha sitt eget pennal med blyant, blyantspisser, viskelær o.l.. 

 Vi vil helst ikke ha foresatte inne i skolebygningen. Unntaket er for levering og henting på 

AKS. 

 

Hjemmeskole på 5.-7.trinn 

Vi vet ikke når mellomtrinnet åpner for vanlig skole igjen. Det blir derfor fortsatt hjemmeskole 

for 5.-7.trinn. De vil bli fulgt opp av lærerne slik de har blitt vant til i de siste ukene. Vi har for å 

få ivaretatt smittevernhensyn på 1.-4.trinn gjort noen endringer i opplegget på mellomtrinnet. 

Dette vil dere merke på at det blir noe mindre oppfølging, og mer fokus på kjernefagene. Hvis 

hjemmeskolen blir for utfordrende, ta kontakt med kontaktlærer så finner vi samme ut hva vi kan 

gjøre. 

Fortsatt tilfredsstillene fremdrift på nyeSlemdal 

Vi gleder oss stort til å flytte hjem igjen. Det har blitt noen forsinkelser i byggprosjektet pga 

Coronaepedemien, men mye mindre enn fryktet. Og forsinkelsen vil, slik det ser ut nå, ikke virke 

inn på når vi overtar skolen. Så fremdriftsplanen ser nå slik ut:  

 Møblering starter 07.05  

 Entreprenøren gir over bygget innenomhus 20.05 

 Uteområdene skal være klare 31.05 (her tror vi det blir forsinkelser) 

 Innflytting fra 10.juni med start av skoledrift 01.08 

 

 

Med hilsen Slemdal skole v/ledelsen 

 


