Info til foresatte vedrørende oppstart mandag, 27.april.
Da starter vi opp igjen skole og SFO for 1.-4.trinn mandag, 27.april. Omsorgstilbudet for elever på 5.7.trinn fortsetter. Her kommer noe nyttig informasjon vedrørende oppstarten som skal bidra til å
ivareta smittevernet på Fridalen skole.
Åpningstider.
SFO åpner kl.07.30 og er ute på morgenen før skolen starter. Det er for øvrig vanlig åpningstid i SFO.
Foresatte leverer og henter barna UTE. Foresatte skal ikke inn i skolebygget uten nærmere avtale.
Skole.
1.-2.trinn: 08.30-12.45
Lillefri: 09.30-09.45
Storefri: 11.15-11.45
3.-4.trinn: 08.45-13.30 (man og ons) - 8:45 - 13:00 (tirs-tors-fre)
Lillefri: 10.15-10.30
Storefri: 12.00-12.30
Omsorgstilbud for elever på 5.-7.trinn: 08.30-12.00
Foregår på Læringssenteret. Tar pauser ved behov.
1.trinn stiller opp i skur SØR, 2.trinn i skur NORD.
3.trinn stiller opp i Bøkeveien. 4.trinn stiller opp på grusbanen.
Omsorgstilbud 5.-7.trinn stiller opp i Bøkeparken (ballbanen).
Lærerne kommer ut med skilt og markerer oppstillingsplass.
Lærer/voksen følger inn og ut av skolebygget, både ved skolestart, skoleslutt og inn/ut av friminutt.
Grupper.
Trinnene er delt inn i grupper på max 15 elever. Samme lærer eller assistent er med elevene hver dag
så langt det lar seg gjøre i forhold til tilgjengelig personale. Gruppene fordeles i skolebygget eller ved
å veksle mellom utedag og innedag.
Uteområdet rundt skolen er delt inn i 9 soner. De ulike gruppene (kohortene) er på samme
uteområde en uke av gangen. Det er friminutt på ulike tidspunkt for de ulike gruppene.
Ansatte følger elevene inn og ut av skolebygget. Detter gjelder ved skolestart/slutt og ved friminutt
(ut og inn).
Mat.
Elevene må ha spist frokost før de kommer til skole/SFO. De må også ha med seg mat og drikke for
hele dagen. Det er ikke smøremåltid i SFO. Matpenger utgår så lenge matpakkeordningen fortsetter.
Skolemelk og skolefrukt avbestilles inntil videre.
Klær.
Det er viktig med klær for uteskole som tåler regn. Sørg også for nødvendig byttetøy i sekken.
Utstyr.
Elever må ha skolesekk med nødvendig skolemateriell. Det er viktig med eget pennal som inneholder
blyant, viskelær og linjal. Dersom det er behov for at skolen besørger skolemateriell, meldes dette via
kontaktlærerne. Det er IKKE lov å ta med leker hjemmefra til skole/SFO.
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Friminutt.
Gruppene/kohortene tildeles eget område og utstyr/leker for uteaktivitet i friminutt. Leker/utstyr
deles bare innad i egen gruppe/kohort.
Håndvask.
Alle ansatte og elever vasker hender grundig i såpe og vann når de kommer til skolen. I tillegg:
•
•
•
•
•

Før og etter måltid
Etter hosting/nysing
Etter toalettbesøk
Når de går ut og inn av skolebygningen
Ved skitne hender

Renhold.
Det utarbeides en ny renholdsplan som sørger for hyppigere og grundigere renhold av klasserom,
dørhåndtak, inventar og utstyr. I hovedsak besørges dette av renholdspersonell, men elever og
ansatte bidrar også til daglig renhold av rom, pulter og stoler.
INFO.
Vi viser for øvrig til ukeplaner og annen informasjon fra kontaktlærere og ansvarlige voksne for de
ulike gruppene. Det blir også jevnlig oppdatert informasjon på skolens nettside og på Bergen
Kommune sine sider vedrørende Korona-situasjonen.
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus
Vi ønsker elever og barn i skole og SFO på 1.-4.trinn samt elever i omsorgstilbud 5.-7.trinn hjertelig
velkommen på mandag, 27.april. Vi gleder oss til å se dere igjen!

Vi holder sammen, men med litt større avstand

Mvh Ledelsen ved Fridalen skole:
Lene (SFO), Sandra (1.-2.trinn), Canet (3.-4.trinn), Roar (5.-7.trinn) og Rune (rektor).
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