
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Til elever og foresatte ved Vegårshei skule og SFO 
 
I regjeringens pressekonferanse 27. mai, ble det gjort kjent at skolene nå kan 
nedjustere sine smittetiltak til gult nivå. Endringen er bl.a. at en klasse nå regnes som 
en kohort, og at elevene derfor står friere til å være sammen både i timer og friminutt 
med elever fra eget trinn. 1 meters regelen innenfor kohorten er også tatt bort. Dette 
skal gi oss mulighet til å normalisere skoletilbudet for våre elever, og vi har fått nye 
smitteveiledere for å ivareta dette. Disse finner dere på kommunens hjemmeside. 
 
Det vil ikke bli helt ordinær timeplan for alle elever, og vi setter ikke inn oppdeling 
med faglærere i alle trinn. Dette fordi en ordning med færre voksne per trinn ivaretar 
muligheten til alternativ organisering av elevenes hverdag og undervisning, og det 
har vi behov for nå. Det gir også større stabilitet ved omorganisering, og mindre fare 
for smittespredning for elever og ansatte. Organiseringen for de neste ukene bygger 
på tiltak etter smitteveilederen vurdert av kommunelege, faglige vurderinger per trinn 
og en evaluering med erfaringer fra de første ukene etter oppstart.  
 
Det vil fortsatt variere noe på hvilket tilbud elevene får, men for barnetrinnet blir det 
nå et fulltidstilbud, mens det for u-trinnet fortsatt vil være noe hjemmeundervisning. 
Dette gjelder for valgfag, tilvalgsfag, K&H og musikk.  
 
Slik blir skoletilbudet for resten av skoleåret, med gyldighet fra og med torsdag 4/6: 
 
1.-4. trinn og SFO: 
Samme tilbud og organisering som vi har hatt fra 27/4.  
 
5.-7. trinn: 
Fulltidstilbud på skole med ordinære tider, mandag – fredag kl. 9-14.40. De vil møte 
kontaktlærer hver dag, men vil også ha noen timer med faglærer. Det vil variere 
mellom inne- og uteundervisning, og mer info vil komme for hvert trinn på ITL. 
 
8.-9. trinn: 
Det vil bli kombinert skoletilbud med fysisk tilstedeværelse og hjemmeundervisning 
for alle elevene på 8.-9. trinn, 4 dager skole og 1 dag hjemme per uke. Tilbudet vil bli 
gitt på ulike dager per trinn, men etter fast timeplan for trinnet. Dette følger av 
oversikt under. Innholdet i de ulike dagene vil variere noe, men for alle vil det gjelde 
at kontaktlærerne ivaretar deler av dagene på skolen, og at noen fag fortsatt vil bli 
gitt som hjemmeundervisning. Dette gjelder bl.a. K&H, musikk, valgfag, tilvalgsfag, 
mat&helse. Mer informasjon om dette vil komme for hvert enkelt trinn på ITL.  
 
 
10. trinn: 
Organisering som fra skoleåpning 11. mai. 
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Generelt: 
 
Trinnene vil fortsatt 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 på sitt trinn. Noen 
aktiviteter vil enda ikke være mulig, og vi må minne dem om å holde avstand mellom 
trinn, men vi 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, og dagens ordning 
for dette videreføres. Ansatte vil være ute for å møte hver dag fra kl. 8.45. 
 
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 X X 

6 X X X X X 

7 X X X X X 

8 X X X  X 

9 X X  X X 

10 X  X X  

 
 
Skyss: 
 
Vi anbefaler fortsatt 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 endring fra tidligere 
retningslinjer, er at elevene fra samme kohort nå kan sitte sammen på bussen. Dette 
gir oss en bedret kapasitet enn tidligere, og gir oss mulighet til å ha flere trinn på 
skolen samtidig. 
 
En oppfordring til slutt: 
 
Snakk med barna/ungdommen hjemme om at en utvidet åpning ikke betyr at tiltak er 
mindre viktig eller at alt blir som før. Det er fort å senke skuldrene når lokalsamfunnet 
vårt (heldigvis) er smittefritt, og hverdagen normaliseres. Samtidig er det viktig å 
trygge dem på at det er trygt å være på skolen, og at vi ivaretar tiltakene det legges 
opp til fra nasjonale myndigheter.  
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Spesielt er det fint å 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. 
- 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. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ingunn Lund 
På vegne av alle ansatte på Vegårshei skule 
 
 


