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Informasjon til foresatte ved gjenåpning av 1. - 4. trinn  Bell skole  

 

Mandag 27. April gjenåpner vi skolen for 1. - 4. trinn, og vi er godt i gang med planlegginga 
for å ta i mot elevene. 

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet er tydelig på at det skal være trygt å åpne 
skolene igjen, og at det er et mål at alle elevene skal være tilbake på skolen før sommeren. 

Vi er forberedt på å ta imot elevene igjen, og vi gleder oss til å ta imot dem. Det vil være trygt 
å starte opp igjen, så lenge de som er syke holder seg hjemme, at det sørges for god 
håndhygiene, et godt renhold og at kontakten mellom personer reduseres. 

Bell skole skal sørge for et godt smittevern og en god organisering av skolen og SFO. På den 
måten vil vi bidra til å begrense og forsinke utbrudd av Covid-19. viruset. 

 

Her er noen av våre tiltak for å sikre at elevene kan komme tilbake på skolen: 

• Syke personer skal ikke være på skolen Dvs at personer med tegn til 
luftveisinfeksjon ikke skal være på skolen og de må holdes hjemme til 1 døgn etter at 
symptomene er borte 

• De som har fått påvist Covid-19, vil få egne bestemmelser om isolasjon og varighet på 
fravær av helsetjenesten. Nærkontaktene til en person med Covid-19, vil også få 
beskjed om karantenetid av helsetjenesten. 

• Vi vil begrense deling av leker og utstyr, og vi vil ta bort leker og utstyr som er vanskelig å 

holde rene 

• Leker skal ikke tas med hjemmefra 

• Når sykdom oppstår på skolen/SFO, så må vi be om at eleven hentes 

• Vi ber om at de elevene som trenger skyss til skolen, blir kjørt til skolen i privatbil 

hvis det er mulig 

• De som trenger skoleskyss skal få det og smittevernreglene skal gjelde på bussen og i 

drosjen 

Vi vil understreke at utbruddets utvikling kan føre til behov for endringer på et senere 

tidspunkt. Det samme kan praktiske hensyn som oppdages først når skolene er gjenåpnet. 

Men nå er vi bare glad for at vi gradvis kan starte skoledagen igjen og vi skal sørge for at 

elever, foreldre og ansatte blir tatt godt vare på. 

Samtidig ønsker vi å minne på at det er viktig å opprettholde smittevernreglene også på 

fritiden, og at det er en fordel at barna ikke omgås for mange på fritiden. 

• 1. Hold deg ren på hendene 
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• 2. Hold deg hjemme så mye som mulig 

• 3. Hold avstand til andre 

• 4. Hold kontakt med dine eldre slektninger og venner 
 

På skolen: 

• Uteområdet blir delt i 4 soner hvor samarbeidende kohorter benytter felles sone.  
• Alle skal ha med egen matpakke og drikkeflaske 
• Maks 5 elever i garderoben samtidig 

• Maks 2 elever som vasker hender samtidig  

• Hver elev skal ha en fast pult og stol som de bruker når de er inne, maten skal også 
spises der 

• Store deler av undervisningen vil foregå ute 
• Elever som tar buss skal bli møtt av voksne ved bussen og de vil følges av voksne ned 

til bussen etter endt skoledag 

• Vi ønsker ikke at foresatte blir med elevene inn i garderoben 

• Skolebøker kan fraktes mellom hjem og skole, men ikke deles mellom elever 

• Vi vil ikke å ha hengende klær igjen på skolen etter endt skoledag 

 

• Hvert trinn blir delt i 2 kohorter(grupper) 

      1. trinn kohort 1 og 2 

      2. trinn kohort 3 og 4 

      3. trinn kohort 5 og 6 

      4. trinn kohort 7 og 8 

 

• Følgende kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen 

      1 og 2 

      3 og 4 

      5 og 6 

      7 og 8 

 

 

• Oppmøtesteder og mer konkret info vil bli gitt i fra lærerne på trinnet 
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