Hei alle sammen og velkommen til nytt skoleår og skolestart!
Jeg håper dere alle har hatt en fin ferie, og at dere har unngått sykdom i sommer! Vi gleder oss til å
møte våre 160 elever!
På skolen har vi jobbet med ulike utfordringer. Det har vært vanskelig å få tak i kvalifiserte lærere, og
oppstart med ekstra smitteverntiltak byr på noen utfordringer.

Smitteverntiltak
Det er bestemt at alle skoler og SFO skal starte på «gult nivå», selv om vi i Meløy er så heldige at vi
ikke har smitte i kommunen.
Med gult nivå er det viktig med følgende:
Ingen syke skal møte på skolen
God hygiene og forsterket renhold.
Vi prøver å unngå fysisk kontakt mellom personer. Vi håndhilser ikke og klemmer ikke. Vi gir likevel
trøst og omsorg når det er behov for det.
Hele klassen kan være samlet inne
To klasser kan være samlet ute. Også SFO tar hensyn til dette.
Vi unngår trengsel og store samlinger, og deler opp uteområdene.
Smitteverntiltak på Spildra skole
Hos oss skal alle elevene være på skolen. Vi kommer ikke til å bruke barnehagen. 1. og 2. klasse har
egne friminutt og egen organisering av skoledagen. De øvrige følger skolens opprinnelige
skoledagsorganisering.
1.og 2. klasse bruker SFO-inngangen. De øvrige bruker hovedinngangen, men går inn puljevis. De blir
hentet ute.
Skolen blir åpen hele skoledagen. Foresatte kan hente og ordne med skiftetøy for de minste.
Uteområdet er delt i tre områder. Elevene får anvist lekeområde for hver dag og har oppmøte på sitt
lekeområde. 1. og 2. klasse har fast oppmøte på området ved lekestativene.
Elevene må vaske hender når de kommer inn, etter toalettbesøk og før mat.

Oppmøte 1. skoledag
1.klasse skal møte opp utenfor skolen kl.09:00. Vi blir å ha et opprop ute, for så å gå inn til Amfiet.
Foresatte får i utgangspunktet ikke være med videre til klasserommet, men hvis det er noen elever
som har behov for ekstra støtte så får de være med.

De øvrige klassene møter til vanlig tid kl.08:30.
2.klasse møter ved lekestativene.
3. og 4.klasse møter ved klatrestativet.
5.klasse møter på indre skolegård og løkka.
6. og 7.klasse møter på dødballbana.
Mat og drikke
Alle elever må ha med mat og drikke første skoledag. Veldig bra hvis alle har med seg merket
vannflaske. Dere kan bestille skolemelk på «skolelyst.no».
Fordeling av personale
Vi har gjort noen endringer i forhold til hva som var tenkt før sommerferien. Slik er fordelingen av
kontaktlærerne nå:
1.klasse Lise Hogstad og Viola Kvarsnes
2.klasse Bente Meosli og Beate Våtvik
3.klasse Trude Ness Kristensen og Lotte Bang Hansen
4.klasse Monja Olsen og Tone Valmo
5.klasse Barbro Leonhardsen og Christine Haatuft
6.klasse Trine Flage og Merete F. Jonassen
7.klasse Trond Hegge Moen og Barbro Kjellbakk Halvorsen
Øvrige som arbeider i klassen får dere info om fra kontaktlærerne.

SFO
SFO er åpen fra 07:00 – 16:30. Også på SFO deles elevene i faste grupper. Foresatte får hente i
garderoben og ordne med skiftetøy.

Innkjøring og parkering
Slik vi har delt inn lekeområdet og oppmøte er det viktig å unngå parkering og innkjøring på skolen.
Jeg ber dere innstendig om å overholde trafikkskiltene og bruke parkeringsplassen i barnehagen. De
ansatte parkerer også ved barnehagen og utenfor kulturfabrikken. Vi håper at trafikksituasjonen
rundt skolen snarlig blir bedre og oppfordrer alle om å delta på «aktiv skolevei». Da blir det mindre
trafikk, og tryggere for alle!

Da håper jeg at vi får en flott skolestart! Vel møtt!
Hilsen Frøydis Dendtler Antonsen, rektor

