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Hei alle sammen! 

Da begynner skolestart å nærme seg med stormskritt, og jeg gleder meg til det igjen myldrer 

av liv her! 

I sommer har det skjedd mye på uteområdet: I dag støpes fundamentene til vår nye Zipline, 

vi har fått ei slags sykkelløype på baksiden av skolen (denne fungerer som akebakke 

vinterstid), i løpet av neste uke skal ballfangernettet komme opp, og grusbanen skal 

oppgraderes. Asfaltering av basketballbana og oppsetting av basketballstativ vil bli gjort i 

høst. Jeg tror vi skal få et flott uteområde etter hvert! 

 

Korona 

Heldigvis er det lite Korona i Meløy. Personalet har fått tilbud om vaksinering, og vil være 

fullvaksinerte i løpet av september. Det gir trygghet også for elevene!  

 

Vi starter på grønt. Det vil si at vi kan være samlet klassevis og hele skolen, men litt ekstra 

håndhygiene og vasking vil vi sannsynligvis aldri komme oss unna. 

 Elever og personale skal fortsatt holde seg hjemme hvis man har symptomer på forkjølelse 

eller feber. Terskelen her er fortsatt lav. 

 

Oppmøte og skolevei 

1.klasse møter mandag 23.august kl. 09:00 utenfor SFO sammen med sine foresatte. Der vil 

de bli tatt imot av rektor og sine lærere. Foresatte får et lite møte med rektor fra 09.30 -

10:00.  

2.-7.klasse møter mandag 23.august kl.08:30. Bussen går til vanlig tid, se rutetider på 

hjemmesida.  

Elevene vil bli møtt ute av sine lærere, og slik vil det bli i fortsettelsen også; elevene stiller 

opp ute og går samlet til sine garderober.  

Snakk med elevene om skoleveien, slik at alle kan ferdes trygt, både til fots, på sykkel og 

med buss. Vi skal også snakke med elevene om dette! 

Det er veldig fint hvis elevene møter ca. 08:15 hver dag. Da har vi tilsyn med elevene i 

skolegården og de får en god start på dagen med frisk luft.  

 

 



 

 

SFO og skole 

Alle i 1.klasse skal få være på SFO første dagen fra kl. 12:15-14:15. De førsteklassingene som 

skal ha SFO resten av året, fortsetter på SFO til de blir hentet. Elever som skal ta buss etter 

skoletid, blir fulgt til bussen av en voksen. Husk merking av klær og skiftetøy fra første dag. 

Elevene vil være mye ute. Det er også lurt med innesko. 

 

Melk 

For de som ønsker å bestille melk er det bare å gå inn på skolelyst.no og gjøre det. Skolen 

har bare noen få produkter å velge mellom, og det er helt bevisst fra vår side. Det er skolen 

som har bestemt hva som skal tilbys. Det er lurt at elevene har med seg drikke i tillegg til 

matpakke de første dagene. Det er ikke alltid melka har kommet tids nok til skolestart. 

 

Dagsplan småtrinn 

(SFO åpner kl 07:00. Kl. 08:15 er alle ute) 

 Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

08:30 -10:00 Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 

10:00 -10:20 Mat Mat Mat Mat Mat 

10:20-10:40 Ute Ute Ute Ute Ute 

10:40 -12:10 Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 

12:10 -13:00 Mat/ute  Mat/ute  Mat/ute 

12:10 -12:45 

13:00- 14:15 Undervisning  Undervisning  Undervisning 

12:45-14:15 

(SFO fra skoleslutt til kl 16:30 hver dag.)                                   1.og 2.trinn har utedag fredag 

 

 



 

 

Dagsplan mellomtrinn 

 Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

08:30 -10:00 Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 

10:00 -10:20 Ute  Ute  Ute  Ute  Ute  

10:20-10:40 Mat Mat Mat Mat Mat 

10:40 -11:40 Undervisning Undervisning 

10:40 -12:10 

Undervisning Undervisning Undervisning 

11:40 -11:55 Ute  ute Ute Ute 

11:55- 12:55 Undervisning  Undervisning Undervisning Undervisning 

12:55-13:15 Ute  Ute Ute Ute 

13:15-14:15 Undervisning  Undervisning Undervisning Undervisning 

Leksehjelp 

5kl. og 6.kl:  

14:15-15:15 

Leksehjelp 

7.kl 

14:15 -15:00 

Leksehjelp 

7.kl 14:15 -

15:00 

Hjemmesida 

Bruk hjemmesida til Meløy kommune! Der vil du finne skolerute, bussrute og annen nyttig 

informasjon. 

Mer informasjon kommer fra kontaktlærerne når de får startet planlegginga!  

 

Velkommen til nytt skoleår! 

                                                                                    
 

Hilsen  

Frøydis Dendtler Antonsen 

rektor Spildra skole 

 

 

 


