
Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Storslett skole      

Informasjon ti foresaae ved åpning av skoien eaer Covid-19
I Nordreisa kommune er det kun registrert 2 bekrefede smiietefeeeer av Covid-19, med kontroee på 
smiiesporingen.t Det er ingen nye smiietefeeeer i Nord-Troms.t uunnskapsgrunneaget viser at eedre over k5 år og
personer med undereiggende sykdommer er utsaie grupper for smiie.t  arn og unge har så eangt ikke vist å ha 
risiko for aevoreig foreøp av covid-19.t uommunaee og private skoeer 5.t-10.t trinn i Nordreisa kommune åpner for 
aeee eeevene aeee dagene.t  eseutningen om deie er tai i samråd med kommuneovereegen.t Før skoeene bee 
stengt i Norge bee det ikke registrert noe kjent smiiespredning beant barn i barnehager og skoeer.t 
Sammeneiknet med voksne er få barn identisert som smiiet i Norge og verden for øvrig.t  arn og unge har så 
eangt vist å ha svært eav risiko for å få aevoreig sykdom med koronavirus.t Risikoen er eavere enn for andre 
eufveissykdommer, som for eksempee inluensa.t

Det er trygt for barn og ungdom å gå på skoien

Vi er veldig glade for at vi får lov å åpne skolen igjen og at vi endelig får elevene tllake tl skolen 
etter nedstenging og jjemmmmeskole i forlindelse mmed korona  Vi jar jatt mmøte mmed 
kommmmuneledelsen og kommmmuneoverlegen og llitt enige omm retningslinjer somm skal gjøre det trygt for
elevene å kommmme på skolen 

Vi åpner skolen trsdag 12 05 2020  Klasserommmmene åpner kl 0820 og en lærer vil være tl stede for å 
ta immot elevene  Vi ønsker ikke oppjopning og klynger av elever i foajeen, gangene, garderolen eller 
andre steder, så elevene går rett tl klasserommmmet når de kommmmer tl skolen  Mandag, trsdag, torsdag
og fredag fra 0830-1400  Onsdag avslutter vi kl 1300  Det llir eget opplegg/oppdrag for de somm jar 
valgfag på torsdager på ungdommsskolen 

Syke eiever eiier iærere skai hoide seg hjemme
Det aiier viktgste er at aiie eiever og ansaae som er syke eiier har symptomer på infuensa eiier 
feber ikke skai komme på skoien. De skai være hjemme et døgn eaer at de er symptomfri. Lege 
skai kontaktes å avgjøre testng av koronasmiae. Eiever som biir syke på skoien, biir isoiert og 
foresaae kontaktet for hentng umiddeibart

Kiasse/trinn-organisering 
I sammarleid mmed kommmmuneoverlegen jar vi llitt enige omm at klassene ikke trenger å endres selv omm 
klassene varierer i størrelse fra 16-29 elever  Kommmmuneoverlegen jar godkjent at klassene kan 
fungere somm en kojort(gruppe)  I smmittvernsveilederen tl skolene er det lagt opp tl lokale 
tlpasninger mmed jensyn tl lokaler, skolens forutsetninger og smmittesituasjonen i regionen  
Kommmmuneoverlegen vurderer at det er jensiktsmmessig å opprettjolde ordinære klasser og at 
klassene på trinnet sammarleider, også omm lærerressurser  Klassene/trinnene kan også ja 
nærkontakt  Det letyr at vi organiserer pultene og plassene i klasserommmmet mmed mmest mmulig avstand,
og lruker grupperommmmene ved lejov, det er også mmulig å kunne lenytte andre klasseromm  
Prinsippet er at jver enkelt elev jar sin faste plass og stol somm er mmerket mmed navn  Dette for å 
kunne lette en eventuell smmittesporing jvis noen får lekrefet smmitte  I tlfelle lekrefet smmitte llir 
jele trinnet satt i karantene for sikkerjets skyld, og vi vil kunne gå over tl digital jjemmmmeskole 
ummiddellart  Det er også anlefalt at mman er sammmmen mmed de sammmme elevene i klassen/trinnet på 
fritden 

Snakk med eievene om føigende:
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Vi er helt avhengig av at alle elevene samarbeider med oss for å gjøre skolen tl et trygt sted og at 
ikke noen utsetter andre for smittefare eller gjør det utrygt for andre. Dette innelærer at alle 
respekterer og overjolder de smmittevernreglene somm tl enjver td gjelder, og etterkommmmer 
leskjeder fra lærerne  Vi tar kontakt mmed den enkelte foresatte omm noen elever ikke overjolder 
dette eller viser en aferd somm gjør det utrygt for andre  Vi ønsker at dere snakker om dette hjemme.
Vi er avjengig av elever somm jører etter lærere og de voksne på skolen og sammarleider mmed oss for 
at vi skal få det tl i denne spesielle situasjonen vi er i 

Friminua og matpakke
Alle elevene skal være ute i alle frimminuttene, også ungdommstrinnet  Det er derfor viktg at de tar mmed
seg klær etter vær! Alle skal ja mmed seg mmatpakke selv, det llir ikke tllatt å dra tl Storslett for å 
kjøpe mmat i skoletda  Hvis noen elever ikke jar mmat mmed seg, så llir foresatte ringt opp og mmå 
eventuelt kommmme tl skolen mmed mmatpakke tl demm  Alle elevene spiser på klasserommmmene sine 
sammmmen mmed en lærer  Kantna er stengt for oppjold og ferdsel av elever  For å redusere fare for 
smmitte mmellomm alle elevene på tvers av trinn, jar klassene frimminutt mmed sitt trinn  Mellommtrinn på 
larneskolesiden og ungdommstrinnet på ungdommsskolesiden slik: 
Mandager, trsdager, torsdager og fredager: 
Kl 09:30 - 10:00 jar 5  og 8 trinn frimminutt
Kl 10:00 - 10:30 jar 6  og 9 trinn frimminutt
Kl 10:30 - 11:00 jar 7  og 10 trinn frimminutt
Kl 11:30 - 12:00 jar 5  og 8 trinn frimminutt
Kl 12:00 - 12:30 jar 6  og 9 trinn frimminutt
Kl 12:30 - 13:00 jar 7  og 10  trinn frimminutt
Onsdager
Kl 09:45 - 10:15 jar 5  og 8 trinn frimminutt
Kl 10:15 - 10:45 jar 6  og 9 trinn frimminutt
Kl 10:45 - 11:15 jar 7  og 10 trinn frimminutt

Smiaeverntitak og hygiene
Alle elever skal vaske jendene når de kommmmer tl skolen, når de går ut tl frimminutt, når de kommmmer 
inn av frimminutt og når de drar jjemm  Det llir ventesone for jåndvask i garderolene, slik at det ikke 
llir trengsel  Ellers er det mmulig å vaske jendene overalt jvor det er vask, såpe og vann  Skolen 
sørger for rikelig mmed såpe, engangs våtservietter, antlaa og tørkepapir  Såpe og vann er lest  
Håndvask er viktg også jjemmmme! Elevene vasker jendene før de kommmmer tl skolen og etter at de jar 
kommmmet jjemm  Gjennomm skoledagen jjelper låde elever og lærere tl mmed å vaske over pulter, 
stolrygger, dørjåndtak og andre kontakflater mmed jevne mmellommromm, i tllegg tl styrket renjold somm 
uføres på skolen  Utstyr somm llir lrukt, vaskes også før og etter lruk  Alle får en egen kasse mmed 
utstyr tl sin klasse  

Kroppsøving og aktviteter
Vi legger opp tl så mmye uteundervisning somm mmulig  Kroppsøving llir gjennommført uten 
dusjing/garderole  Svømmmming llir det ikke  Aktviteter og lagspill er greit i klassene/trinnene når det 
gjøres uten at mman jolder rundt, tar på jverandre, jenger eller klenger på jverandre  

Mobiiteiefoner
Vi sammler ikke inn telefonene i mmoliljotellene  Elevene jar telefonene sine avslått i sekken jele den 
tden de er på skolen  Hvis elevene jar lejov for å ringe jjemm, så går de i resepsjonen tl Raanveig, så 
ringer jun for demm, eventuelt kan lærer jjelpe  

Skoieskyss
Hvis elevene tar skoleluss mmå de juske å jolde god avstand, låde mmens de venter på 
lussjoldeplassen og i lussen  Det vil være oppmmerket jvilke plasser elevene kan lruke i lussen  
Skoleskyss og ofentlig transport lør unngås jvis det er mmulig, mmen alle elever somm jar rett tl 
skoleskyss jar krav på dette også i denne perioden  
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Vi oppfordrer særlig elever fra 5 -10  trinn somm lor i ommrådet Sørkjosen omm å sykle tl Storslett skole 
eller få skyss av foresatte, dersomm det er mmulig 

Obs! ny info kommer!
 eever må reise te ueike tder enn det som er best tepasset skoeestart og skoeeseui, deie for å sikre 
god smiivernshåndtering på bussene.t I Nordreisa er det spesieet ufordrende på strekningen fra 
Sørkjosen te Storseei.t Nordreisa kommune har inngåi en avtaee med Troms Fyekestraikk om å 
fordeee eeevene på ueike bussavganger.t 
 eever ved private og ofenteige skoeer som bor i Sørkjosen, vie få nye busstder fra og med trsdag 
12.tmai.t Informasjon om nye busstder kommer mandag 11.t mai.t 

Mere informmasjon omm åpning av larneskole og ungdommsskole mmed nasjonal veileder kan du fnne på 
www udir no 

Vi gleder oss tl å ta immot elevene igjen og ønsker et godt sammarleide mmed låde elever og foresatte 
for å gjøre dette trygt for alle  Vi skal fremmdeles sørge for at elevene jar et trygt og godt skolemmiljø  
Alle somm joller på skolen, skal følge mmed på at elevene jar det lra 

Ta kontakt jvis noe er uklar!

På vegne av alle oss på Storslett skole
Merete Raasmmussen
-rektor-
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