
   

Informasjon til foresatte ved Elvran skole 4.11.2020  

  

På grunn av at en ansatt ved Lånke barnehage har fått påvist smitte av korona, har Elvran skole etter 

beskjed fra kommuneoverlegen hevet beredskapen til rødt nivå. Hvor lenge dette vil vare er uvisst, 

men vi vil holde dere informert. Vi ønsker å informere om hvilke tiltak vi iverksetter for å sikre gode 
og trygge dager for barna på skolen. For skolen betyr dette:  

  

Skoleskyss:  

Begrense skoleskyssen i størst mulig grad. En elev pr buss-sete (søsken/elever fra samme kohort kan 

sitte sammen) Holde god avstand i busskø. NB! Gjelder fra torsdag 5.11.   

  

Inndeling i kohorter:  

Elevene går allerede i klasser som er innenfor godkjente kohorter på rødt nivå.  
  

Klasserom:  

Klassene er i samme klasserom hele dagen. Bruk av spesialrom begrenses/økt renhold innenfor 

samme dagen. Oppmerking i klasserom og ganger der det er nødvendig for å sikre avstand. 
Begrenset deling av utstyr. Bøker kan tas med mellom skole og heim. Utstyr vaskes etter bruk.  

  

Leksehjelp   

Utgår på rødt nivå pga. blanding av klasser innendørs. Alle er ute med tilsyn.  

  

Ansatte:   

Ved pedagogs sykefravær vil en assistent kunne få ansvar for en gruppe, eller hvis mulig en vikar 

utenfra. I verste fall, ved mye fravær ved skolen som gjøre at smittevern ikke kan bli tilstrekkelig 
ivaretatt, må elevene sendes hjem.  

  

Forsterket håndhygiene:  

Vasking ved skolestart, etter friminutt, før og etter mat. Forsterket renhold av flater, vasker og 

toalett.  

  

Nærkontakt:   

Behov for nærhet og omsorg ivaretas. De eldste elevene oppfordres allikevel til å holde mer avstand.  

  

Kroppsøving:  

Tilstreber mer avstand. Kun klassevis. Dusjing anbefales ikke. Svømming kan gjennomføres i klassevis, 
men med god avstand i garderobe og dusj.  

  

Mat og helse:  

Kan gjennomføres, men mat som serveres skal være varme-tilberedt.  
  

Friminutt:  

Friminutt i klassene. Adskilte lekeområder ute. To kohorter kan samarbeide ute. Egentlig samme 

praksis som vi har hatt i hele høst.   
  

  

  

  



  

  

  

   

SFO:  

Økt bruk av utetid. Vent ute ved henting av barna på SFO. Matservering foregår allerede etter 
reglene.  

  

Besøkende:  

Ingen foresatte/andre besøkende på skolens område uten spesiell avtale med ledelsen i forkant. 

Gjenværende utviklingssamtaler/kontaktmøter gjennomføres via Teams.  

  

Karantene/ elever i risikosonen med legeerklæring:  

Gi beskjed til skolen så snart som mulig dersom elever ikke kan komme på skolen pga. karantene eller 

hjemme fordi de er i risikosonen med legeerklæring.  
  

Garderober/inngang:  

Vi har allerede en garderobeinndeling som er ok på rødt nivå. Men klassene skal holdes adskilte. De 

fases inn til ulike tidspunkt for å unngå trengsel.  

  

  

Sykdom:  

Ekstra viktig i disse dager: alle skal være hjemme hvis de er syke, selv med milde luftveissymptomer 

og til allmenntilstanden er god.  
  

  

Utleie  

All utleie av skolens lokaler utgår på rødt nivå i denne perioden fra i dag av (4.11)  

  

  

Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020   

  

Ta kontakt hvis det er noe du/dere lurer på!  

  

  

Vennlig hilsen   

Sven-Kristian Bakken  

Rektor, Elvran skole   
  

  

Kontaktinfo til skolen:   

Epost: elvran.skole@stjordal.kommune.no   

Tlf: 74802090/92647326  
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