
Til foreldre/foresatte!  

Velkomne til gradvis gjenåpning av 1.-4.trinn og SFO i Sunndal kommune!  

Sunndal kommune forholder seg til de nasjonale tiltakene ved åpning av 1.- 4. trinn og SFO. Vi er 

godt fornøyd med den nasjonale smitteveilederen for barnetrinnet og SFO, og som gir gode og trygge 

rammer for åpning. Vi anbefaler alle foreldre om å se filmen «Nå starter skolen igjen» på 

Utdanningsdirektoratet sine sider før oppstart. Det vil være en annen skolehverdag enn det vi er vant 

med. Det er sterkt fokus på at både barn og voksne i skolen skal være hjemme om en bare føler seg 

litt syk, vi skal vaske hendene jevnt, og være sammen i mindre elevgrupper med noen få voksne.    

Alle barneskolene i kommunen blir åpnet for 1.- 4. trinn og SFO fra mandag 27.04.20. 

Undervisningstida og skoleskyssen vil gå som normalt. SFO vil være åpne fra kl. 08.00 til 15.30 hver 

dag de to første ukene. Det vil bli gitt et trygt og godt tilbud til alle elevene på 1.- 4.trinn og i SFO.  

Den begrensa åpningstida er for å imøtekomme oppfølginga av de ekstra smitteverntiltaka på skolen, 

og arbeidstidsordningene til de ansatte. Særlig gjelder dette bemanning av kohortene – den nye 

gruppeinndelinga. Slik det ser ut nå, har vi nok bemanning i skolene og SFO, men det kan bety at for 

noen vil leksehjelptida gå ut for in periode for noen av skolene. Alle ansatte i skolene må 

gjennomføre en egen smittevernopplæring før de får jobbe i skolen igjen fra mandag 27.04.20.  

Dersom noen av elevene eller de som de bor sammen med hører til i risikogruppa, vil fastlegen gjøre 

en vurdering av dette. For elever som ikke møter på skolen av andre årsaker, gjelder vanlige 

fraværsregler.  

I tillegg til barnehagene, 1.-4.trinn og SFO, vil det bli gitt fjernundervisning og dagtilbud til elever med 

særskilte behov på 5.- 10.trinn.  

Dette er generelle regler det er viktig å følgje:  

Hva Innhold 

Skoletid  Vanlig skoletid hver dag 

Skoleskyss Vanlig skoleskyssordning gjelder. Elevene skal sitte på annenhvert sete. 
Inngang på bussene blir fra midtdøra. Det er fint om foreldre kan kjøre 
selv, eller følge eleven til bussholdeplassen og vente på bussen sammen 
med elevene. 

Åpningstid SFO Kl 0800 – 1530 hver dag 

Håndvask Vask hendene godt før de drar hjemmefra, og vask hendene igjen når 
barna kommer hjem fra skolen.  

Måltider med 
matpakke 

Frokost skal spises hjemme. Matpakke skal inneholde spiseklar lunsjmat 
og frukt til både skolemåltidet og evt. til SFO. Elevene kan også ta med 
egen drikkeflaske.  

Oppmøte på skolen Barna skal møte ved tilvist plass, og får komme inn i garderoben sammen 
med gruppa si.  

Klær Barna må kommer på skolen i reine klær hver dag. Send med skift 
tilsvarende en dags forbruk. 

Syke barn Syke barn med symptomer skal ikke møte på skolen. De SKAL være 
hjemme til de er symptomfrie i 1 døgn. Blir de syke i løpet av dagen, må 
de straks bli hentet hjem.  

 



De viktigste smitteverntiltakene gjelder for oss alle: god håndhygiene, være hjemme så fort en 

kjenner på sykdomstegn, holde sosial avstand på minst 2 meter og møtes i grupper på maks 5 

personer (5-2 prinsippet). 

Det er viktig at vi holder oss til disse reglene, for at vi skal lykkes med best mulig gjenåpning av 

skolene 1.-4. trinn og SFO fra 27.04.20.  

Har dere flere spørsmål, ta kontakt med egen skole.  

 

Med hilsen                                                                                                                                                            

Gerd Anne Bråttvik                                                                                                                                                

Skolesjef                                                                                                                                                                       

Sunndal kommune 

 


