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Ørnes skole 

Informasjon om skoleåpning 

Ørnes skole åpner for alle elever på mandag 11. mai til vanlig tid. Skolebussene går som normalt, og 

vi har fått opplyst at det settes opp ekstra busser slik at elevene kan holde påkrevd avstand inne på 

bussen. 

Når elevene kommer på skolen mandag morgen, ønsker vi at alle da går rett til klasserommene sine. 

Her blir de møtt av kontaktlærer ute, som vil gi dem informasjon om de smitteverntiltakene som 

gjelder på skolen. 

Den aller viktigste smitteregelen er at syke personer ikke skal være på skolen. Elever med 

luftveissymptomer skal være hjemme inntil de har vært symptomfrie i ett døgn, dette fordi 

symptomer på Covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra vanlig forkjølelse. 

Det andre viktige smittevernstiltaket handler om god hygiene på skolen. Det innføres følgende 

rutiner i alle klasserom: Alle rom rengjøres hver dag, og utsatte kontaktflater vaskes flere ganger 

daglig. Elever rengjør selv pulten sin og tastatur en gang pr. dag. Elever og ansatte skal vaske hender 

når de kommer til skolen,  ved bytte av klasserom, før og etter måltid, hvis de har vært i fysisk 

kontakt med andre, hvis de nyser, hoster eller snyter seg, etter toalettbesøk og etter å ha vært ute. 

Vi ber elever om ikke å bruke ringer eller håndsmykker på skolen. Det kommer til å ta tid og 

tålmodighet å gjennomføre dette- og masse såpe og papir! - men det er til alles beste slik at vi 

unngår nye smitteutbrudd. Elevene skal få god opplæring i rutinene. 

Det siste smittevernstiltaket handler om å redusere kontakthyppigheten mellom personer. Alle på 

skolen skal holde minst en meter avstand, og klasser skal ikke blandes. Klassene tar friminutt til litt 

forskjellig tid, slik at vi unngår kø og trengsel i gangene. Det blir utefriminutt, så foreldre må bistå 

elever med å gjøre noen kloke valg i klesveien før de kommer på skolen. En paraply er kanskje ikke så 

dumt denne første uka, med en heller våt værmelding. De ulike trinnene skal bruke hver sin 

inngangsdør – disse er merket, slik at elevene ser hvor de skal gå inn. 

Valgfag vil måtte utgå de nærmeste ukene. Dette fordi valgfagsgruppene består av elever fra flere 

forskjellige klasser, og har aktiviteter som gjør det umulig å gjennomføre regelen om 1 meter 

avstand.  

Kantina er stengt resten av skoleåret, så elevene må ha med egen matpakke og drikke hver dag. 

Mobilforbudet gjelder fortsatt, men elevene må nå selv ta vare på egen mobil, for mobilsafene 

brukes ikke. Vi oppfordrer derfor dere foreldre til å be ungdommen deres om å la mobilen bli igjen 

hjemme. Mobiler er som kjent mulige smitteflater, og skolen tar heller ikke ansvar for mobilene 

dersom de skulle bli ødelagte. Elever som nekter å følge smittevernsrutinene på skolen vil bli sendt 

hjem. Vi regner ikke med at dette skal bli et problem. 

Da gjenstår det å ønske alle elever velkommen tilbake på skolen. Vi gleder oss til å se dere igjen. 

 


