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INFORMASJON TIL FORELDRE OM SKOLESTART 27.04.20 
 
Brønnøy kommune ønsker en trygg og god oppstart av skolen for 1.-4. klasse og har prioritert 
smittevernopplæring av de ansatte og tid til planlegging av tilbudet den kommende uken. Dette 
for at vi skal være best mulig forberedt til å ta imot barna og dere som foreldre.  
 
Ved oppstart av skolen tar vi utgangspunkt i veileder om smittevern: 
 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 
 
Før barna kommer på skolen ønsker vi at dere tar en prat med de om vasking av hender og lær 
de gjerne håndvaskesangen. 
https://www.youtube.com/watch?v=luWx5gBVulc 
 
Ved levering/henting på skolen: 

1. Elevene møter opp ute i skolegården og blir hentet av lærer der. Viktig at reglene for 
avstand overholdes mens man venter på å bli hentet. Skolene vil gi egen informasjon om 
hvordan dette skal gjøres på hver enkelt skole. Ha tålmodighet ved henting/levering. 

2. Dere forholder dere til den voksne som har ansvar for ditt barns kohort.  
3. Begrens kontakt med andre voksne og barn ved levering og husk hold 2 meter avstand.  

 
Elever med busskyss: 
Vi oppfordrer foresatte som har mulighet til det å unngå bruk av skolebuss. Vi oppfordre 
foresatte som har mulighet til å bringe og hente barna selv. 
Det vil likevel bli satt opp skoleskyss som vanlig for de som må ha det. TTS følger veilederen fra 
fylket på dette. Inngang i bussen blir bak på bussen og elevene sitter alene på et dobbeltsete. 
Bussene blir rengjort etter hver tur. Skolene organiserer påstigning på bussen når de skal hjem. 
 
VIKTIG: For å begrense mulighet for smitte ber vi om at barna skifter klær hver dag selv om de 
fremstår som rene. Dette vil også de ansatte gjøre. OBS: Gjelder ikke uteklær, men vask de 
gjerne oftere enn hva dere gjør til vanlig. Det vil ikke være anledning til å ta med egne leker eller 
kosebamser på skolen i tiden fremover. 
 
Vi kan komme i en situasjon der vi mangler mannskap pga. f.eks sykdom. Vi har tenkt på dette 
og vil forsøke å finne løsninger på dette, men det kan oppstå situasjoner der elevene må sendes 
hjem. 
 
Smittevern på skolen – og vi vil være spesielt opptatt av å: 

• vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask 

• ha godt renhold på skolen (renholdsavdelingen har satt i verk nye rutiner for vask av 
skolen i tillegg til at de ansatte har nye rutiner under skoledagen) 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
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• vaske leker jevnlig (og leker som ikke er vaskbar vil bli satt bort) 

• være ekstra mye ute med barna 

• ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte (i disse dager kaller vi en 
gruppe med barn og voksen for kohort) 

 
Det er viktig å presisere at vi fremdeles skal ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for 
at alle opplever trygghet og tilhørighet på skolen. Omsorg og trøst er fortsatt viktig for barna. 
Det vil bli gitt egen informasjon om hvordan skoledagen blir organisert på de ulike skolene. 
 
 
Hvis barnet ditt blir syk på skolen: 
Foresatte blir kontaktet umiddelbart og vi ber om at med hensyn til smittevernreglene at barnet 
hentes raskest mulig. På skolen vil barnet bli kledd på uteklær og tatt med ut for å begrense 
smitterisikoen. I tilfeller hvor situasjonen tilsier at dette ikke er tilrådelig, vil barnet bli isolert 
sammen med en voksen i eget rom på skolen.  
 
Hvis barnet ditt ikke føler seg bra? 
Ikke møt på skolen om barnet har symptomer på sykdom. Dette gjelder også milde symptomer. 
Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme minst 1 døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis 
noen andre hjemme har luftsveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge 
eller hente barn på skolen, men få andre til å gjøre dette. 

i) Barn og ansatte med luftveissymptomer: 
Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke på skolen. 
De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. 

ii) Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19: 
Skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i 
isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/). Retningslinjer 
til forskrift er gitt av Helsedirektoratet. 

iii) Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet 
covid-19: 
Skal være i karantene. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være 
i karantene etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/). 
Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet. 

iv) Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon: 
Skal ikke møte på skolen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging og 
henting av barna. 

 

Det er viktig å understreke at det er trygt å komme tilbake til skolen og kommunen følger 
smittevernrådene fra myndighetene og gjør nødvendige tilpasninger etter hvert som disse blir 
revidert. Det skal oppleves trygt og godt for foreldre og barn og komme tilbake til skolen og vi 
gjør vårt ytterste for å etablere slike rammer for både liten og stor. Er du usikker på hvorvidt 
ditt barn er friskt nok til å dra på skolen, ber vi dere rådføre dere med legekontoret. For øvrig er 
det mye god informasjon på fhi.no. 
 
Vi gleder oss til å møte alle barna igjen, selv om skoledagen blir annerledes enn før.  
Sees på mandag :) 
 

Oppvekstkontoret.  

https://www.fhi.no/coronavirus/
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