INFORMASJON
OPPSTART 1.-4. TRINN ÅSET SKOLE
Nå er det snart oppstart igjen, og vi gleder oss veldig til å treffe elevene igjen.
Dette er en generell info fra skolen, ta kontakt dersom det er noe som er uklart eller noe du lurer
på.

BUSS
Vi er i tett dialog med Trønderbilene (som kjører på oppdrag fra AtB). Buss har fått egen veileder på
smittevern og følger opp med smitteverntiltak på hver enkelt buss. I samråd med busselskapet har vi valgt
at alle elever skal ha faste plasser på bussene. Plassene blir merket med elevens navn, og vi ber dere
foresatte om å forklare dette til deres barn. Plasseringen i buss vil være i tråd med anbefaling om avstand
på offentlig transport.
Veileder fra AtB: https://atb.no/aktuelt/skoleskyss-fra-27-april-article14969-28.html
Det går skolebuss som normalt til skolestart 8.50 og returbusser tirsdag, onsdag og fredag 12.55 og hver
dag 14.35.

Elevgrupper (kohorter)
Alle trinn er delt opp i to elevgrupper. Sentrale myndigheter har valgt å kalle elevgrupper for kohorter.
Her er oversikten for Åset uke 18:

1. trinn er delt opp i to grupper, selv om elevtall er over 15. Dette er gjort i samråd med
smittevernlege og sektorsjef oppvekst. Det er tatt hensyn til sosiale faktorer og bemanning, slik at
smittevern skal være godt ivaretatt.
Voksne har lov til å samarbeide på tvers av gruppene innad på trinnet.
Innad i de enkelte elevgruppene skal vi prøve å ha stor grad av normalitet. Det betyr at elever skal
få trøst og omsorg av de voksne, og elevene skal få leke sammen i sin gruppe.

ROM
For å redusere smittefare, har vi fordelt elevgruppene på byggene.
-

1A (Jan Kjetil) skal være på 2. trinn sitt areal og bruker garderobe og inngang knyttet til
dette arealet.
1B (Elisabeth) skal være i 1. trinn sitt areal. De benytter garderobe og inngang til klassen
som normalt, men det kan være nye garderobeplasser.
2A (Liv Randi) og 2B (Eva) skal være på 3. og 4. trinn sitt areal. De bruker garderobe og
inngang knyttet til dette arealet.
3A (Mette) og 3B (Asgeir) skal være på arealet til ungdomstrinn og bruker ungdomstrinnets
garderobe og inngang. Den ligger på nedsida av Åset, rett bortenfor inngang til kulturstua.
4A (Kine K) og 4B (Mette Marie) skal være på arealet tl mellomtrinnet. De bruker inngang
og garderobe til mellomtrinnet. Inngangen er mot kunstgressbanen.

Gruppene vil også ha uteskole, dette vil kontaktlærerne informere nærmere om.
Alle elever har hver sin pult og stol, og rommene er møblert med tanke på god avstand mellom
elever i henhold til anbefalinger i veileder for smittevern

SFO
Elevgruppene vil være i de samme gruppene på SFO som resten av skoledagen. Dette betyr at
elevene har oppmøte i garderoben som hører til det nye undervisningsarealet og går inn til de
skolearelaene gruppa disponerer. Der vil gruppas fagarbeider/assistent være sammen med
elevene fram til skolestart og etter skoleslutt.
Minner om åpningstid i uke 18: Kl. 8.00-16.00

UTETID
Skolens uteområde er delt inn slik at 1. og 2. trinn disponerer det samme området, og 3. og 4.
trinn disponerer et annet område. Det er laget en egen plan for utetid, slik at trinnene ikke har
utetid samtidig. Gruppene har fått hver sin kasse med lekeutstyr til bruk i utetid. Disse tiltakene er
en del av å unngå smittespredning.

HYGIENE OG RENHOLD
Skolen har laget planer for hygienetiltak
Alle på skolen (både elever og voksne) skal vaske hendene når de kommer på skolen, etter
toalettbesøk, før og etter mat og etter utetid. På uteskole har vi med våtservietter til å vaske av
synlig smuss og håndsprit til desinfisering. Elevene vil få opplæring i håndvask.

[Skriv her]

Alle areal vaskes 1 gang pr dag. Håndtak, toalett, vaskekraner, gelender og andre flater som
berøres ofte, blir vasket og desinfisert flere ganger om dagen. Elevbord blir i tillegg vasket etter
spising.
System med ordensmann vil ikke bli brukt. Voksne vil dele ut utstyr som trengs, det samme gjelder
skolemelk.

OPPMØTE PÅ SKOLEN
De elevene som ikke har SFO, skal fra mandag 27. april komme rett inn til sin garderobe og videre
inn i sitt areal når de kommer. Dette er for å unngå større samling av barn på tvers av grupper, og
for å unngå trengsel i garderobene. Dette er nytt for elevene, og vi ber om at dere forteller barna
deres om dette. Det vil ikke være voksne ute på inspeksjon før skolestart i denne perioden.
Elever som ikke har SFO, kan komme til skolen fra 8.30, og går da rett inn til garderoben.

Vi ønsker ikke at foresatte kommer inn i skolebygget nå. Dere må ta direkte kontakt med
kontaktlærer dersom noe skal leveres/hentes eller at det av ulike årsaker skulle være behov for å
komme til Åset.

VED SYMPTOMER
Elever som har symptomer på sykdom, skal ikke komme på skolen! Dersom en elev får
symptomer i løpet av skoledagen, vil eleven bli tatt ut av elevarealet og foresatte blir kontaktet for
henting. Vi ber da om at foresatte kontakter lege.
Viser forøvrig til veileder om smittevern: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-ogberedskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Her finner dere mer informasjon.

[Skriv her]

