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Til elever og foreldre ved Fåvang skole 

Velkommet til et nytt skoleår! 

Korona-situasjonen vil fortsatt prege skolehverdagen vår framover, og vi vil informere dere 

om tiltakene som gjelder Fåvang skole fortløpende. Vi ber alle om å sette seg inn i 

informasjonen som blir sendt ut fra skolen.  

Kontaktlærere sender ut konkret informasjon om organisering av skoledagene. 

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i den nasjonale veilederen for smitteverntiltak i skolen. 

Den finner du her, sammen med en del annen informasjon. Denne er veiledende og skal 

hjelpe skolene å treffe gode tiltak lokalt. Skolen ligger foreløpig på «gult» nivå, det betyr at 

skolehverdagen vil oppleves som forholdsvis normal, men med en del restriksjoner når det 

kommer til kontakt mellom elever. 

Veilederen er bygget på tre prinsipper: 

• Syke personer skal ikke være på skolen 

• God hygiene 

• Redusert kontakt mellom personer 

Oppsummering av tiltak 

• Elevene møter på skolen til vanlig tid, 08.15. Skoledagens lengde er lik som før.  

• Vi ber om at elever som går eller blir kjørt av foreldre kommer så tett opp til 08.15 

som mulig, da elevene må vente på fastsatte steder ute. Når det ringer inn, vil en 

voksen følge sin gruppe til klasserommet etter å ha vasket hender. 

• Foreldre som ønsker å følge barna til skolen, skal ikke gå inn i skolebygget, men 

levere ved det enkelte trinn sin sone utendørs. For 1. klasse og SFO følger foreldre til 

døra, men skal ikke inn i bygget. 

• I korte friminutt blir trinnene delt opp i ulike soner ute. I matfriminuttet er to og to 

trinn sammen og disponerer da hele uteområdet. 

• Alle elever må ha klær på skolen som gjør at vi kan være ute uansett vær, også på 

kort varsel. 

• Eleven sin iPad rengjøres før de drar fra hjemme, og vil også bli rengjort på skolen før 

de drar hjem. 

• Leksehjelp er utsatt på ubestemt tid. 

 

 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
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• Skoleskyss:  

- Fra Veilederen (gult nivå): Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller 

annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen 

skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til 

dette. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene 

holder en meter avstand til andre medelever. 

 

På skolen vil vi være spesielt opptatt av å  

• Vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask og hosting/nysing. 

• Ha godt renhold - vaske utstyr jevnlig, for eksempel pulter og dørhåndtak. 

• Være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO. 

• Holde god avstand til hverandre på tvers av grupper. 

• Sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. 

 

Når skal elever og ansatte komme på skolen/SFO?  

• Når de ikke har symptomer på sykdom. 

• Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever komme tilbake når de har god 
allmenntilstand og ansatte komme tilbake når de er symptomfrie.  

• Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-
19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå 
hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer (se under). 

• Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, 
rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO. 

• Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveis-
infeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO 
såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt. 

• Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for 
eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. 
Disse elevene kan komme på skolen/SFO dersom allmenntilstanden er god og eleven 
er tilbake i sin vanlige form. 

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna 
sine på skole/SFO som normalt. 

 

Når skal elever og ansatte ikke komme på skolen/SFO? 

• Når de er syke. 

• Når de har legeerklæring på at det ikke er anbefalt og/eller ilagt karantene/isolasjon. 
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Hvis barn blir syke i skole/SFO-tiden 

• Barnet skal isoleres fra de andre elevene og går hjem eller blir hentet. 

• Vi ivaretar barnet på et eget rom i påvente av henting. 

 

Når elevene kommer/går 

Når elevene ankommer skolen, vil det være voksne ute fra klokken 08.00. Elevene må 

oppholde seg i sine soner til det ringer inn. Dersom du ønsker å hente ditt barn på skolen, 

bes du vente i «sonen» til barnet kommer ut. Foreldre til førsteklassinger venter utenfor 

klasserommet/SFO-bygget. Ikke gå inn i skolebygget uten avtale. 

Her er en oversikt over oppmøtesteder ved skolestart og skoleslutt: 

 

  

SFO  

SFO-tilbudet går som normalt, med åpningstider fra 07.00 – 16.30. Merk at foreldre ikke skal 

gå inn i bygget. Mye uteaktivitet må påregnes for å ivareta smitteverntiltak. 

 

Velkommen til et nytt skoleår ved Fåvang skole! 

 

Dan-Håkon Fonstad 

Rektor 


