Åpning av småskolen og SFO
Informasjon til foreldre
Mandag 27.april åpner skolen for småskolen og SFO. Mellomtrinnet og ungdomsskolen
fortsetter med hjemmeundervisning inntil videre.
Det vil bli innført strenge smitteverntiltak når skolen åpner. Myndighetene har utgitt en
nasjonal veileder om smittevern i skolen, og denne ligger til grunn for tiltak og rutiner som
blir innført på LKG ved skolestart.
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:
1. Syke personer skal ikke være på skolen
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer
Når skal elever møte på skolen/SFO?
● Når de ikke har symptomer på sykdom.
● Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn komme tilbake etter at de har vært
symptomfrie i 1 døgn.
● Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet
covid-19, skal eleven møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra
skolen/SFO dersom de får symptomer (se under).
● Elever med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese
med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
● Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på
luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på
skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.
● Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og
hente barna sine på skole/SFO som normalt.
Når skal elever ikke møte på skolen/SFO?
● Det er viktig at foresatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at barn med
symptomer ikke skal møte på skole/SFO.
● Elever med luftveissymptomer: Elever skal selv med milde luftveissymptomer og
sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært
symptomfrie i 1 døgn.
● Elever som har bekreftet covid-19: Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som
beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av
Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).
● Elever som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:
Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i
karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).

●

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon: Skal ikke møte
på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Når sykdom oppstår på skolen/SFO
Det er viktig at 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 da vente på et
eget rom sammen med en ansatt eller ute der det ikke er andre barn. Om mulig bør den
ansatte holde to meters avstand, men det må 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 med vanlige
rengjøringsmidler.
Hva hvis en i husstanden til en elev/ansatt er syk
Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet covid-19, skal
eleven møte på skolen og SFO som normalt.
Hvis en i husstanden til en elev/ansatt har bekreftet covid-19
Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene
etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på
skolen eller SFO.
Hva om foreldre velger å holde barna hjemme?
Hovedregelen er at alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til
grunnskoleopplæring.
Regelverket gjør det mulig for foreldre å ta barna ut av skolen og undervise egne barn
hjemme. Det er foreldrene som da har ansvaret for å gi barna opplæring, tilsvarende
opplæringen i skolen. Hvis foreldrene velger hjemmeundervisning, er det viktig at å være
klar over at barnet ikke lenger er en del av den offentlige grunnskoleopplæringen, og at de
blir fratatt en del rettigheter etter opplæringsloven. Blant annet har barnet ikke rett til
spesialundervisning eller standpunktkarakterer. Dette gjelder også for elever på private
skoler.
Vi vil understreke at det beste for barna er å gå på skolen, så lenge de eller familien ikke er i
en risikogruppe for å få alvorlig sykdom av koronaviruset. For barn som ikke er i
risikogruppa, er det trygt å gå på skolen.
Hvis foreldrene likevel velger å holde barna hjemme, kan de ikke forvente at skolen lager
egne opplegg for elevene. Foreldre som velger ikke å sende barna på skolen, må selv
ivareta opplæringsplikten.

Dagsplan
Det er utarbeidet en egen dagsplan med nye rutiner og tiltak for å hindre smitte. Nasjonal
veileder anbefaler kohorter (grupper) på maks 15 elever for småskolen.
Tid

Aktivitet
Ankomst skolen

08.45

Inngang

Smittevern
Elevene må ikke komme til skolen før
skolestart/SFO
Ved oppstilling skal det være 1 meter mellom hver
elev
Halv gruppe inn i ganga om gangen. Resten
venter ute
Dørene holdes oppe av dørstopper.
Ønskes velkommen inn med fothilsen.
Elevene stiller seg i kø til håndvask idet de
kommer inn i kl.rom. Følg markering på gulv for
avstand mellom elever. (Såpe og vann)
Elevene går direkte til sin egen pult.
Elevene må spørre om lov til å forlate pulten.

1.økt
Frukt

Friminutt

Hyppig renhold

Inngang
2.økt
Mat

Fag
Lærer går rundt med sprit til elevene. Håndvask er
alternativ for de som ikke vil bruke sprit. (såre
hender, eksem ol)
Eventuell skolefrukt hentes,skylles og deles ut av
lærer/assistent
Lærer/ass bruker håndsprit før henting og utdeling.
Elevene slippes ut i puljer (jenter/gutter) i gangen
til påkledning. Dørene holdes oppe av dørstopper.
Elevene får håndsprit på vei ut av kl.rom.
Elevene oppfordres til å gå på do før friminutt.
Assistent/lærer tørker av alle felles berøringsflater i
klasserommet og toalettene,
dvs dørhåndtak, lysbrytere, toalett, vask,
tørkepapirholder, tavletusjer, telefoner, osv
Dette gjøres med sprit på tørkepapir. Området
som tørkes av skal være synlig vått og lufttørke
noen minutter (ikke tørk av)
Samme rutine
Fag
Lærer henter melk. Spriter hendene før melken
hentes og deler ut på pultene.
+

Lærer går rundt med sprit til elevene. Håndvask er
alternativ for de som ikke vil bruke sprit. (såre
hender, eksem ol)

Friminutt
Hyppig renhold
Inngang
3. økt
Avslutning

Samme rutine

Samme rutine
Fag
Som friminutt
+ fothilsen
Elevene som skal gå/sykle hjem, skal gjøre det
med en gang.
Ellers normal rutine
Etter skoleslutt: Elevene må forlate skolen umiddelbart etter skolen/SFO
er slutt
Vask – renholdspersonalet etter skoletid

Andre smitteverntiltak:
- Hver kohort (gruppe) har 2 toaletter hver, markert som guttetoalett/jentetoalett, men i
samme rom. Markeres med klasseskilt.
- Elevene går alltid en og en på toalettet. Lærer/ass sjekker doen etterpå og tørker av
dørhåndtak, doknapp og blandebatteri på vask + minner om håndvask
- Elever skal ha utstyr og utvalg fargeblyanter på egen pult (vurderes av lærer på det
enkelte trinn. (evt ber vi alle ta med eget penalhus i denne tiden til å ligge på skolen i
hylla)
- Lærer spisser blyanter for elevene, så dette ikke blir et fellesutstyr.
- Elever har eget sett bøker og kan ikke låne bort bøker (eller annet utstyr) til andre.
- Elever kan ikke ha kopper til vann i hyllene sine. Hver klasse må ha engangskopper
tilgjengelig i skapet.
- Elever kan ikke låne bøker på biblioteket, men lærer kan hente en kasse bøker til
klassen. Elevene kan ikke byttelåne bøker, men de legges bort i 5 dager.
- Det oppfordres til at elevene på fritiden har lekekamerater fra sin kohort på skolen
Ansatte
De ansatte følger tiltak i samsvar med retningslinjer fra nasjonale myndigheter. Det
innebærer blant annet at de ikke oppholder seg på skolen mer enn strengt nødvendig og har
minst mulig kontakt med andre. Møter avholdes i hovedsak på nett og de har hjemmekontor
så langt det er mulig.
Helsesøster
Helsesøster Lisa Omland vil være tilgjengelig på skolen mandag og fredag fom 27.april. Hun
kan også kontaktes på mobil 94506065.

Renhold
Det blir nye og strengere rutiner i tråd med retningslinjer fra nasjonale myndigheter. LKG har
egen renholdsplan, og dette blir gjennomgått med renholdspersonalet før skolestart på
mandag.

Ta gjerne kontakt dersom har spørsmål.
Tlf skolen: 38347000
Mail skolen: postmaster@lkgskolen.no
Mob. rektor: 47395348
mail rektor: jon-are@lkgskole.no

