
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Til elever og foresatte ved Vegårshei skule og SFO 
 
Regjeringen la i sin pressekonferanse frem sin plan for videre åpning av skolene, og 
vi kan åpne for alle elever fra uke 20. Det gleder vi oss veldig til! For å bruke Erna 
Solberg sine ord fra pressekonferansen, vil dette gi oss mulighet til å ta hverdagen 
tilbake - sammen, kontrollert og over tid.  
 
Vi har fått smitteveiledere for å sikre et trygt tilbud for elevene våre, og disse skal vi 
følge. Dere finner disse på kommunens hjemmeside. I veilederne vektlegges det at vi 
må ta hensyn til lokale forhold. For oss gjelder dette spesielt hensyn til skyss, lokaler 
og bemanning. Det vil si at vi dessverre ikke kan ha alle elevene her alle dager, men 
alle elevene skal få et jevnlig og fast tilbud der vi kombinerer hjemmeundervisning og 
tilstedeværende skole. Det vil blir litt ulik praksis ut fra elevenes alder, og videre vil 
jeg skissere tilbudet for hvert trinn.  
 
1.-4. trinn og SFO: 
Samme tilbud og organisering som vi har hatt fra 27. april. Dette gir elevene et 
heltidstilbud som er i tråd med anbefalinger og føringer fra regjeringen. 
 
5.-10. trinn: 
Det vil bli kombinert skoletilbud med fysisk tilstedeværelse og hjemmeundervisning 
for alle elever på 5.-10. trinn. Tilbudet vil bli gitt på ulike dager per trinn, men etter 
fast timeplan for trinnet. Dette følger av oversikt under. Alle trinn vil være delt i 2 
kohorter, og ingen kohort vil være større enn det anbefalte tallet på 20 elever. 
Innholdet i de ulike dagene vil variere noe, men for alle vil det gjelde at 
kontaktlærerne ivaretar dagene på skolen, og at noen fag fortsatt vil bli gitt som 
hjemmeundervisning. Dette gjelder bl.a. K&H, musikk, valgfag, tilvalgsfag, 
mat&helse. Ut over dette vil det kunne variere noe fra trinn til trinn hvilke fag som 
ivaretas på skolen, og hvilke som gis med hjemmeundervisning. Vi vil sørge for at 
elevene ikke får dobbeltarbeid i fagene, og vil unngå lekser i fag de har undervisning 
i på skolen. Mer informasjon om dette vil komme for hvert enkelt trinn på ITL. Mellom 
fagene må vi også huske at elevene har hatt en skjermet og annerledes hverdag den 
siste tiden, og skolen som sosial arena vil være viktig at får fokus de neste ukene. 
Elevene vil dermed kunne oppleve noe mer bruk av uteskole og litt annerledes 
skoledager etter de kommer tilbake, men vi håper de vil oppleve en god balanse 
mellom fokus på fag og tid til å være sammen med vennene sine igjen. 
 
Elevene vil måtte ha ulike uteområder og utetider gjennom skoledagen. De vil ikke 
kunne oppholde seg i fellesarealer inne. De vil ikke kunne være sammen som før i 
friminuttene, men de vil kunne være sammen med andre i sin kohort og på sitt trinn. 
Ulike aktiviteter, som f.eks. fotballkamp, vil ikke være mulig aktivitet. Vi må minne 
dem om å holde avstand, men vil legge til rette for å ha aktiviteter og områder som 
kan ivareta dette.  
 
Alle elevene må stille opp ute til starten av dagen og til hver time. For å ha faste 
oppmøtesteder vil alle elever møte sin kontaktlærer ute første dag tilbake på skolen. 
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Dette blir fast oppmøtested for dette skoleåret. Ansatte vil være ute for å møte hver 
dag fra kl. 8.45. 
 
Vi må være forsiktige med bruk av vikar i disse tider for å begrense fare for smitte. 
Dette kan resultere i at elevene på kort varsel får beskjed om å ikke stille på skolen 
ved dager uten tilgjengelig bemanning. Dette er ikke ønskelig, men kan bli 
nødvendig. Ved eventuell påvist smitte hos elev eller ansatt, vil det være 
kommunelegen som avgjør eventuelle tiltak på skolen. 
 
Oversikt for tilstedeværelse på skole fordelt på dager og trinn: 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 X X SFO X X 

2 X X SFO X X 

3 X X SFO X X 

4 X X SFO X X 

5 X X  X  

6  X X  X 

7  X  X X 

8 X  X  X 

9  X  X X 

10 X  X X  

 
Oppstart uke 20: 
 
Mandag 11. mai: 1.-4. trinn, 8. trinn og 10. trinn 
Tirsdag 12. mai: 5.-7. trinn og 9. trinn 
 
Etter dette følger elevene som vist i oversikten over. 
 
Skyss: 
 
Vi anbefaler å unngå bruk av kollektiv transport av i tråd med nasjonale 
smittevernstiltak. Elevene har rett til skyss dersom det er nødvendig, og bussene vil 
gå til vanlige tider. Det er utarbeidet egne retningslinjer for å ivareta smittevern ved 
skyss, og dette finner dere på kommunens hjemmeside. 
 
En oppfordring til slutt: 
 
Vi ber dere om å lese informasjonen skolen gir om smittevern og skoletilbud den 
neste tiden og hjelpe til å forberede deres barn på en litt annen skolehverdag. 
Spesielt vil jeg minne om: 
- eleven vasker hender før de drar hjemmefra og når de kommer hjem. 
- private leker blir hjemme. 
- ved symptomer til smitte må barnet bli hjemme. 
- eleven må bli hjemme fra skole og SFO dersom det er påvist smitte av covid-19 hos 
en i husstanden. 
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- vi må unngå deling av utstyr for elevene i størst mulig grad for å følge 
smittevernstiltakene. Vi ber derfor om at elevene har med eget pennalhus med 
skrivesaker.  
- skolen starter kl. 9. Dersom ditt barn ikke går på SFO eller benytter skyss, ber vi om 
at de ikke kommer lenge før skolestart. Dette for å begrense antallet elever i 
skolegården om morgenen. Det vil være voksne i skolegården fra kl. 8.45. 
- det tilbys fortsatt skolemelk for de som har dette, men ber om at alle også har med 
niste og drikkeflaske til skole og SFO. 
 
Vi ønsker alle velkommen tilbake neste uke, og gleder oss til å se dere igjen! 
 
 
Med hilsen 
 
Ingunn Lund 
På vegne av alle ansatte på Vegårshei skule 
 
 


