
 Til foresatte ved Lusetjern skole, fredag 8/5-2020 

 
ENDELIG!   

Fra og med neste uke vil elevene på hele skolen få tilbud om en mer normal skoleuke med 

undervisning der de ser lærerne sine nesten hver dag.  

Vi går rett på organiseringen for hele skolen fra neste uke. Som dere ser så vil 1.-4.trinn fortsette 

med 5 dager knyttet til skolen, mens 5.-7.trinn vil ha en dag med hjemmeundervisning. 5. og 6.trinn 

møter opp kl. 09.00 utenfor sine klasserom. 7.trinn møter opp kl. 08.30 utenfor sine klasserom. 

Lærerne på mellomtrinnet sender ut en skole-sms om hvilke dager som er hjemmeundervisning og 

uteskole på mandag.  

Oppstart for alle elever på 5.-7.trinn er tirsdag 12.mai. Mandag har fortsatt alle elevene 

hjemmeundervisning. Lærerne må da gjøre klart opplegg til alle, selv om lærerne er på skolen. 

Oversikt over dager som ditt barn skal være i klasserommet ser du under. (Merket med et kryss x.)  

 

Organisering 1.-4.trinn 

Regjeringen ønsker at 1.-4.trinn skal ha tilnærmet likt tilbud som nå i denne første perioden. Vi 

kommer til å anbefale at disse eleven får tilbud om minst en dag med uteskole et annet sted enn på 

skolens område. Elevene skal da møte på oppsatt fast sted, men ha hele skoledagen borte fra skolen. 

Man skal ikke benytte seg av kollektivtilbudet.  

Oppsummert: 4 dager med full tilgang til klasserommet, 1 dag med uteskole.  

Organisering 5.-7.trinn 

På grunn av plassmangel og en mulig økt bruk av rom for elever på 1.-4.trinn vil 5.-7.trinn få et 

redusert tilbud i klasserommet. Alle får tre dager på skolen i klasserommet, mens en dag fortsatt skal 

gjennomføres som hjemmeskole. Den siste dagen er det uteskole, hvor lærere og elever følger 

føringene for 1.-4.trinn. Oppmøtet blir ikke på Lusetjern skole, men i umiddelbar nærhet.  

For å forhindre for mange elever er på samme sted, så vil elevene på 6.trinn møte bak bygg F ved 

hver sin inngang. Mottak/Alfa bruker trappen på forsiden, mens 7.trinn benytter seg av inngangen 

nede (som før).  

5.trinn benytter seg av inngangene i C-bygg som de pleier og har oppmøte der.  

7.trinn møter kl 08.30 til undervisningen og er ferdig kl 12.30, mens 5. og 6.trinn møter klokken 09.00 

og er ferdig kl 13.00.  

Oversikt over undervisning i klasserommet:  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

5.trinn x x  x  

6.trinn x  x  x 

7.trinn, 08.30  x  x x 

 

Oppsummert: 3 dager med full tilgang til klasserommet, 1 dag med uteskole og 1 dag 

hjemmeundervisning.  



 

HER EN NOEN PÅMINNELSER I FRA FORRIGE INFO-SKRIV:  

Vi har fortsatt en fulltallig lærerstab og har kommet godt i gang. For noen elever er det en overgang å 

komme tilbake å forholde seg til mange andre barn igjen. Dette skal vi ta hensyn til. Selv om vi nå er 

tilbake på jobb og skole så er det fortsatt mange begrensninger i samfunnet. Jeg velger å fremheve 

smittevernreglene på skole og AKS: 

 Håndvask på vei inn i klasserommet 

 Håndvask før og etter måltider, samt etter å ha vært på toalettet 

 Noe bruk av antibac på utstyr som brukes ute og inne 

 Ofte renhold av toaletter, dørhåndtak og andre viktige områder på skolen.  

Det er ikke alltid like lett for oss å gi barna beskjed om å holde avstand. Det er fint hvis også dere 

hjemme minner barna på at de må holde avstand på skolen. Kanskje dere til og med må øver litt nå i 

langhelgen på akkurat dette.  

Info om ansvar for hjemmeskole 

Jeg minner også om at det er foresatte som har hovedansvaret for at barna får opplæring (Jfr. 

Opplæringsloven). Skolens oppgave er å hjelpe til der vi kan. Dette betyr at de barna som er hjemme 

på 1.-7.trinn må få mer hjelp til skolearbeidet av foresatte i tiden fremover.  

Nytt fra denne uken er at Utdanningsetaten vil at skolen skal føre fravær for elever på alle trinn 

som ikke kommer på skolen. Det betyr IKKE at noen blir skrevet ut av skolen om de er hjemme 

mer enn to uker. Bare de med godkjent legeerklæring får registret dette som gyldig fravær. 

(Se Smittevernveilederen på www.udir.no) 

Smittevernregler ved sykdom 

Syke barn må holdes hjemme fra skolen. Dette er svært viktig for å redusere smittefaren. Det gir alle 

elever og foresatte en økt trygghet.  

Hvis en elev blir syk med symptomer på luftveisinfeksjon i skoletiden, får hun/han på seg munnbind. 

Foresatte blir kontaktet og bedt om å hente eleven. Vi ber om forståelse for at elever må hentes 

dersom skolen ringer. Vi minner også om at elever må holdes hjemme til symptomer går over. Følg 

anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (www.fhi.no).  

 

Ha en riktig god helg alle sammen! 

På vegne av ledelsen,  

Knut Christian, rektor  

http://www.udir.no/
http://www.fhi.no/

