ÅPNING AV ÅSET SKOLE ETTER KORONA
Mandag 11. mai blir det oppstart for alle trinn igjen, og vi vil ha tilnærmet normal skoledag for alle trinn. Det
er tre punkter som er viktig at alle forholder seg til:
-

God hånd- og hostehygiene
Tidlig isolering av smitte
Redusert kontakt mellom personer (avstand)

Dette er de viktigste tiltakene for å unngå smittespredning, og vil være i stort fokus for alle elever og
ansatte på skolen.

God hånd- og hostehygiene
Skolen vil ha stort fokus på opplæring i smitteforebyggende tiltak, og alle elever og ansatte får opplæring i
tråd med smittevernforskrift.
Alle elever og ansatte skal vaske hender:
- før man drar til skolen og etter man kommer hjem
- når vi kommer på skolen/SFO
- etter hosting/nysing
- etter toalettbesøk
- før og etter måltider
- etter friminutt/uteaktiviteter
- ved synlig skitne hender.
På uteskole vil skolen ha med våtservietter til vasking og hånddesinfeksjon til bruk etter våtserviettene.
Skolen har også satt i gang økt renhold i tråd med smittevernforskriften. Dette innebærer blant annet at
håndtak, toalett, vaskeservanter og andre flater som ofte berøres blir vasket hyppig.

Tidlig isolering av smitte:
Ingen elever eller ansatte skal komme på skolen dersom:
- de har luftveissymptomer.
- er bekreftet smittet av covid-19
- er nærkontakt/husstandsmedlem til en person bekreftet smittet av covid-19
Dersom elever får symptomer på smitte i løpet av skoledagen/SFO-tid, skal eleven hjem så fort det lar seg
gjøre. Skolen vil da ta kontakt med foresatte. Eleven vil sitte på eget rom med en ansatt eller være ute
sammen med en ansatt (uten andre barn). Det er egne rutiner for renhold og hygienetiltak dersom dette
skulle oppstå.

Redusert kontakt mellom personer
Vi har organisert alle elever i egne grupper, og elevene har egne areal både inne og ute. Det skal være 1
meter mellom hver elev i klasserommene. Elever skal ha minst mulig kontakt med andre på tvers av sine
grupper, men to elevgrupper kan samarbeide for praktisk gjennomføring av dagene (primært utendørs)
Ingen foresatte skal inn på Åset i denne perioden. Det betyr at dersom det er noe dere må ha tilgang til, må
dere ta kontakt med kontaktlærer.

Oversikt over organisering:
Gruppe

Inneareal

Uteareal/utetid

1A: Jan Kjetil

2. trinnsareal i 6 årsbygget

1A og 1B samarbeider om uteareal og utetid

1B: Elisabeth

1. trinnsareal i 6 årsbygget

2A: Liv Randi

3.- 4. trinnsareal

2B: Eva

3.- 4. trinnsareal

3A: Mette

3.- 4. trinnsareal

3B: Asgeir

3.- 4. trinnsareal

4: Mette Marie

Mellomtrinnsareal

5: Anny

Mellomtrinnsareal (ordinære
rom)

2A og 2B samarbeider om uteareal og utetid

3. og 4. samarbeider om uteareal og utetid

5. og 6. deler uteareal, men har utetid til ulikt
tidspunkt

6: Bodil og Lisa Mellomtrinnsareal
7A: Tone

Parken

7B: Sandra

Parken

8A: Kine

Musikkrommet

8B: Arne

U.trinn (ordinært rom)

9A: Nina

Trinnet bruker ord. klasserom
og kroken

9A og 9B samarbeider om uteareal og utetid.

10A: Astrid

U.trinn (ordinært rom)

10A og 10B samarbeider om uteareal og utetid.

10B: Christer

U.trinn (ordinært rom)

9B: Christoffer

7A og 7B samarbeider om uteareal og utetid.

8A og 8B samarbeider om uteareal og utetid. 8A
bruker ordinær garderobe

Voksne kan gå på tvers av elevgrupper, men det unngås i så stor grad som mulig at voksne går på tvers av
trinn. Vi vil ha noen utfordringer med dette, og da er oppfølging av hygienetiltak svært viktig.
Spesielt for 7. trinn: Dere skal få være på Parken og dere vil bli delt på Newtonrommet og møterommet i 4.
etasje. De som skal gå/sykle fra Åsetområdet til Parken, må være klar over at det er litt endringer på
fotgjengerfeltet forbi det om en gang var Dijam. Elevene som tar buss blir også nødt til å gå mellom Åset og
Parken denne perioden.

VIKTIG:
Når elevene kommer på Åset, skal alle gå direkte til sine arealer. På denne måten unngår vi stor trengsel i
garderober og arealer. Ringeklokka har vi permittert denne perioden, slik at gruppene skal forholde seg til
beskjeder fra voksne om inne- og utetider.

SFO:
SFO vil være organisert som uke 18 og 19: Elevene møter opp på sine undervisningsareal og blir tatt i mot
av trinnets fagarbeider. Ber om at endringer i opphold sendes på visma til SFO. SFO har fortsatt åpningstid
08.00-16.00.

Buss
Skolebussene går som vanlig, men det er egne smittevernforskrifter på bussene. Elevene skal sitte med ett
setes mellomrom. Vi ber om at elevene forholder seg til instruks fra sjåfør på bussen.

Andre organiseringer:
Noen fag vil få noe endret innhold denne perioden. Dette er en følge av smitteforebyggende tiltak.
-

-

Kroppsøving gjennomføres ute og elever får ikke tilgang til garderobe eller dusj. Trinnene vil komme
tilbake med mer konkret informasjon om innhold.
Mat og helse: Deler av faget vil bli teori på Åset og deler av faget vil bli oppdrag hjemme. Det kan
være aktuelt at elevene får ta tidligbuss hjem med arbeidsoppdrag. Dette vil dere få konkret
informasjon av fra faglærer/kontaktlærer.
Kunst og håndverk: Undervisning vil bli gitt på klasserom, slik at her kan innhold i undervisning bli
noe endret.
Musikk: Undervisning vil bli gitt på klasserom, og deling av instrumenter er ikke ønskelig.

I denne perioden vil det også være endringer på andre områder:
-

Ingen kantinedrift. Elevene må ha med egen matpakke alle skoledager og til SFO.
Skolemelk: Elever på 5.-10. trinn som har skolemelk, vil få dette fra tirsdag 12. mai. 1.-4. trinn har
skolemelk fra mandag 11. mai. Melk skal deles ut av voksen.
Skolefrukt vil ikke bli delt ut denne perioden, vi anbefaler dere heller å ha med en frukt hjemmefra.
Systemet med ordenselev brukes ikke. Elever skal i minst mulig grad håndtere andre elevers bøker
med mer.
Aktiviteter som går på tvers av trinn unngås i all hovedsak. Dette gjelder: leksehjelp, trivselsledere,
hallaktiviteter, vennskapstimer, faddertreff med mer.
Valgfag går på tvers av alle trinn på ungdomsskolen, og kan derfor ikke gjennomføres som normalt.
Elevene vil få oppdrag de skal gjennomføre hjemme. Elevene får dra fra skolen hver onsdag 12.45,
da går det også tidlig buss hjem for de som trenger skoleskyss.

For 10. trinn vil det ikke bli gjennomført undervisning i 0. økt på tirsdag eller onsdag. Dette betyr at oppstart
alle dager er 08.50 for alle elever på Åset.

Vi forstår at alle restriksjoner og alle endringer medfører ekstra belastning på alle, både elever, foresatte og
ansatte. Vi har likevel stor tro på at dette klarer ved å fortsette det gode samarbeidet og ha tett dialog. Stort
eller smått: Ta kontakt!

Vi gleder oss til å få være sammen med dere igjen!!
Åset skole, 08.05.20
På vegne av alle store på Åset: Grethe, Bengt og Inger Helen

