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Første skoledag 16.08.21 
 
For å trygge oppstarten til både elevene våre, gjennomfører vi skolestarten i to puljer. Vi 
gjør dette fordi vi ønsker å minske risikoen for smitte av covid-19. 
 

 
For elevene på 1.-10.trinn avsluttes skoledagen kl.12.00. Kontaktlærerne vil følge 
elevene ned til parkeringen ved bommen. Der kan foresatte hente barna. 
 
Elever på videregående slutter til vanlig tid kl.14.30. 
 
Elevene fra 1.-7.trinn benytter nedre skoleport og elevene fra 8.-10.trinn og elever på 
videregående benytter øvre skoleport. Vi kommer til å måle temperaturen til alle elever 
før de kommer inn på skolen. Det er fint om dere foresatte forbereder elevene på at alle 
på skolen må gå med ansiktsmaske i skolegården og inne i klasserommene og at de vil 
bli målt med temperaturmåler i skoleporten. 
 
I forbindelse med skolestarten ber vi om at familiene overholder trygg avstand mellom 
hverandre utenfor skolens område. 
 
Veien opp til skolen vil bli stengt for biltrafikk i tidsrommet kl.08.10 - 08.40 hver 
skoledag. Det betyr at foresatte ikke har mulighet til å kjøre opp til skolen i dette 
tidsrommet. 
 
For foresatte til «nye» elever på fra 1.-4.trinn er det lurt å ikke være så langt unna 
skolen denne første dagen. Dere bør være tilgjengelig på telefon, hvis barnet ditt skulle 
trenge litt ekstra støtte denne dagen. 
 
Bernt og Elin møter 1.- 4.trinn utenfor skoleporten kl. 09.00 og har opprop av elevene. 
Etter oppropet går klassene samlet inn sammen med lærerne sine. 
 
NB! Det er dessverre slik at skolen ved skolestart må følge strenge Covid-restriksjoner. 
Det betyr at foresatte fortsatt ikke kan komme inn på skoleområdet. Dette er spesielt 
utfordrende for de minste elevene på 1.- 4.trinn, men vi vil forsikre dere om at de er i 
trygge hender sammen med Elin og Bernt. 
 
Ta kontakt med skolen om det er noe rundt oppstarten som er uklart. 
 
 
Vennlig hilsen Hans Olav og Benedikte 

Oppmøtetidspunkt Årstrinn Oppmøtested 

09.00 1.- 4.trinn Nedre skoleport 

09.00 Vg.1- Vg.3 Øvre skoleport 

09.30 5.- 7.trinn Nedre skoleport 

09.30 8.- 10.trinn Øvre skoleport 


