08.05.2020

Informasjon til foreldre med barn i skolen 1.-10.trinn
Vi vil takke alle foresatte for den fleksibiliteten dere har vist i tiden med gjenåpning av skolene
for elever fra 1.-4.trinn. Mange elever har blitt kjørt til skolen og dette har lettet smittevernet på
bussene. I tillegg har dere foresatte vært flinke til å ta informasjon fra skolene til etterretning og
fulgt opp råd og rutiner. Tusen takk for godt samarbeid.

Skole
Barneskolene fikk torsdag 7.mai en revidert smittevernveileder fra Utdanningsdirektoratet hvor
det åpnes opp for noe større kohorter/gruppestørrelse tilpasset lokale forhold, størrelse på
klassene og den enkelte skoles forutsetning.
Skolene har frem til nå brukt flere bygninger og rom som til vanlig brukes av elever fra 5.-10.
trinn eller andre skoler, f.eks. Voksenopplæringa. Nå skal det gjøres en omorganisering slik at vi
igjen kan ta imot alle elever fra 1.-10. trinn og Voksenopplæringa.
Skolene i Lyngdal vil derfor i størst mulig grad starte opp på onsdag 13.mai. Noen justeringer
vil det være på den enkelte skole av smittevern hensyn. Det er derfor viktig at dere følger
informasjonen som den enkelte skole legger ut på sin hjemmeside. Alle elever fra 5.-10.trinn, og
elever på Voksenopplæringa, vil i løpet av neste uke ha vært en eller flere dager på skolen.
1.-4.trinn skal fortsette med heltidstilbud som tidligere hele neste uke.

SFO
For å kunne ivareta kravene til smittevernveilederen må vi fortsatt ha noe redusert åpningstid
på SFO.
Utgangspunktet vil være at morgen-SFO vil være stengt på alle skolene. De som likevel kan
bruke morgen-SFO er elever med særlige behov og elever hvor en av de foresatte har
kritiske samfunnsfunksjoner.
På ettermiddagen vil utgangspunktet være at SFO vil være stengt fra kl. 16.00 hver dag.
På de to store barneskolene i kommunen; Berge barneskole og Å barneskole vil SFO av
bemanningsmessige og etter en smittevernfaglig vurdering stenge kl. 14.15 hver dag.
Elever med særlige behov og elever hvor en av de foresatte har kritiske
samfunnsfunksjoner kan få et utvidet tilbud på SFO til kl. 15.30.
Vi oppfordrer foresatte til å legge frem en bekreftelse fra arbeidsgiver som viser at de har en
samfunnskritisk funksjon, og vi oppfordrer foresatte til å bare ta i bruk utvidet tilbudet når det
er helt nødvendig. Ta kontakt med rektor om du har dette behovet.
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For å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å
sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger rådene for
smittevern.
Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på
skolen, skal følge med på at elevene har det bra!

Skoleskyss
Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i
bussen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. Vi anbefaler alle elever å
gå og sykle til skolen i den grad de har mulighet til dette.

Ellers anbefaler vi dere å lese smittevernveilederne som ligger på udir.no sin hjemmeside:
Skole 1.-7:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
Ungdomsskolen:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Er det noe dere lurer på, kan dere ta kontakt med rektorene ved den aktuelle skole eller med
virksomhetslederne.

Mvh.
Ingrid Alden,
virksomhetsleder skole 1.-7.
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Terje Litland,
virksomhetsleder 8.-10. og Voksenopplæringen
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