
 
Kjære foresatte,        
 
Håper alle har hatt en god sommer. Vi ser fram til skolestart. Her er lærere og 
ledelse i gang med å planlegge og legge til rette. Vi hadde før sommeren 
optimistisk planlagt for en tilnærmet normal skolestart med en timeplan og 
ordinær organisering som før skolen stengte ned 12. Mars. Positive tall 
antydet at det kunne bli mulig.  
 
Nå er vi igjen i en situasjon der vi må legge til rette for faste grupper gjennom de to første ukene, og 
så lite blanding innad på team som mulig. På den måten vil vi forebygge eventuell smitte. Etter to 
uker vet vi mer om smittesituasjonen lokalt, og om vi kan gå tilbake til ordinær organisering. Vi vil 
fortsette å dele skolegården i områder til trinnene og ha storefri på forskjellig tidspunkt. Denne 
måten å løse skolestart på er drøftet med bydelsoverlegen. Han synes det var klokt å være forsiktig 
nå i oppstarten. 
 
I og med at vi ikke kan blande ulike trinn, kan vi dessverre ikke tilby morgenåpning på AKS per i dag. 
AKS vi være åpen fra etter skoletid og fram til kl. 16.30. Elevene må møte rett på skolen og stille opp 
ut på tilviste plasser. Her vil de bli møtt av lærer.  
 
Viktig: skolegården kan ikke brukes som fritt lekeområde før skolestart – nettopp av smittehensyn. 
Vi ber dere derfor om hjelp til å følge/sende barna av gårde til riktig område, og ikke før det 
nærmer seg at klokka ringer inn.  

 
Noen flere smittevernstiltak og info: 
 

 Håndvask er fortsatt svært viktig for å unngå smitte – og vi vil fokusere videre på gode rutiner 
rundt dette på skolen. 

 Avstand – Vi jobber videre for at barn som ikke er i samme gruppe skal holde god avstand. Vi 
ber dere om å gjøre det samme, og spesielt i situasjoner der dere skal hente eller har annet 
ærend på skolens område. 

 Garderober og klær – Vi har som klar hovedregel at foresatte ikke skal inn i skolebygget. 
Derfor ønsker vi at dere avtaler med barna at de selv tar med tøy frem og tilbake til skolen 
ved behov. Ved henting kan dere eventuelt sende dem inn igjen for å hente tøy mens dere 
venter ute. Dersom noe tøy må tas med hjem, legger AKS- eller skoleansatte det i sekken. 

 Det er fortsatt anbefalt å være mye utendørs, så vi ber dere følge godt med på informasjon 
fra lærerne om diverse turer og bekledning deretter. 

 Skolemelkordningen er avlyst inntil videre. Alle barna må ha egen drikkeflaske med. 
 
Første skoledag vil vare fra kl. 08.30 – 13.30 for alle elever på 2.-7. trinn. Dere vil få nærmere 
informasjon om oppmøtested og innhold fra det enkelte trinn.  
 
Med dette ønsker vi alle våre elever hjertelig tilbake til skolestart på mandag. Smittevern er høyt 
prioritert, men vi vil presisere at vi får til å drive en god skole med sosial og faglig læring. Vi er klare 
for dere! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ledelsen på Skøyen skole 
12.08.2020  


