
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

          22.04.2020 

Informasjon til foreldre med barn i skolen 

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i 

barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i 

Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig 

sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for 

eksempel influensa. 

Skolene fra 1.-.4. trinn gjenåpnes mandag 27.april og vil ha vanlige åpningstider.  

Skolen åpnes også for elever på 5.-7. trinn med særlige behov, og for elever i 5.-6. trinn 

(barn under 12 år) som har foresatte hvor begge har kritiske samfunnsfunksjoner.                      

Det skal vurderes fortløpende i kommunens beredskapslinje om det skal åpnes opp for tilbud 

dersom bare en foresatt arbeider i kritiske samfunnsfunksjoner.  Ny informasjon vil da komme.  

For å kunne ivareta kravene til smittevernveilederen har vi sett det som nødvendig å gjøre noen 

endringer i åpningstiden på SFO.  

Fra og med 27. april vil SFO være stengt fra kl. 16.00 hver dag. Morgen-SFO vil også være 

stengt.   

Ta kontakt med SFO-leder ved den aktuelle skolen om du har behov for økt SFO-plass fra og med 

27. april. 

Dersom du ønsker å si opp din plass på SFO frem til sommerferien, må du gjøre dette innen                

30. april.   

For foreldre der begge har samfunnskritiske yrker vil det være mulighet for morgen-SFO 

dersom barnepass ikke kan ordnes på annen måte. 

 

Det er trygt for barn å gå på skolen. 

Skolene åpner nå gradvis, og 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 de nye rådene for smittevern.  

 

På skolen vil vi være spesielt opptatt av å: 

 Vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask 

 Ha godt renhold på skolen.  

 Vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett og datatastatur 

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

 Ha undervisning og samlinger i mindre grupper.  

 Holde god avstand til hverandre 

 Gi ansatte god opplæring i smittevernveilederen og nye rutiner/tiltak som er utarbeidet. 
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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! 

 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra 

Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom. Dette gjelder også 

milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de er 

blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist 

koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen. 

Hvis barn blir dårlige på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra 

skolen så fort som mulig. 

 

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen 

Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben. 

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og 

med en gang dere kommer hjem.  

Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden, og da gjerne leke ute. 

 

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. 

Ellers anbefaler vi dere å lese smittevernveilederen som ligger på udir.no sin hjemmeside:  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 

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

virksomhetsleder for skole 1.-7. 

 

Mvh. Ingrid Alden, 

Virksomhetsleder skole 1.-7.           

Lyngdal kommune  
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