Hvaler ungdomsskole
Informasjon i forbindelse med oppstart for
ungdomsskolen 04.01.21
Skolen og skoledagen organiseres annerledes og i dette skrivet får dere informasjon om
hvordan vi organiserer dagene. Det er viktig at dere går igjennom denne informasjonen
sammen med ungdommene deres. Vi gir også opplæring og informasjon ved skolestart.
Se gjerne filmene som Utdanningsdirektoratet har laget. Linken sender dere til en side med
flere filmer for barnehage, skole, foresatte og ansatte: https://www.udir.no/kvalitet-ogkompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/

Skoleskyss
Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. Det anbefales sterkt å ikke
bruke skoleskyss og vi avventer informasjon om hva dette vil si for skyss hos oss. Under
viser retningslinjer som var for skoleskyss på rødt nivå våren 2020.
Elevene som bruker skoleskyss må holde god avstand, både mens de venter på bussen og i
bussen.














Følg myndighetens rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
Foresatte må informere og hjelpe elevene med å holde 1 meter avstand nå de venter på
bussen.
Dere må snakke sammen om viktigheten med avstand mens de venter på bussen, det er
spesielt viktig til skolen. Når elevene kommer til skolen og skal dra hjem, har vi voksne som
hjelper til.
Vent på tur når du skal gå på og av.
Gå inn bakdøren på bussen, fordøren er stengt.
Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
Unngå å sette deg på de to forreste seteradene som er sperret av.
Du og en annen elev kan sitte på samme rad. Dere skal ha ett sete og gang mellom dere.
Du skal sitte på motsatt sete som det eleven foran deg gjør.
Husk setebelte!
Søsken skal sitte vedsiden av hverandre, det frigir seter på bussene.
Alle elever som kjøres til og fra skolen skal gå av/på i rundkjøringen ved bussholdeplassen.

Mat og drikke
Kantinen er fortsatt stengt både for salg og til bespisning. Elevene skal spise i
klasserommene. Elevene må ha med seg:




Nok mat til skoledagen (ikke anledning til å varme mat eller få varmt vann).
Drikkeflaske merket med navn.
Sekk til mat og drikke. Alle trinn er på tur i løpet av uka og spising kan skje ute. Vi vil sende
beskjed i Vigilo. Det blir ikke tur med mat ute på mandag.

Tøy og garderober:
Elevene bruker faste garderobeplasser, men plassen kan være ny. Elevene må ha klær til
alle slags vær. En del av timene skal være ute. Elevene må ha:



Klær etter vær, hver dag. Det er kaldt vær og de må påberegne ventetid ute, før de slipper
inn en og en i klasserom.
Vindjakke /regnjakke, lue, vanter og støvler/gode sko

Skoledagen og inndeling i grupper (kohorter)
Skoledagen er fra kl. 08.30.-14.50. Elevene møter en voksen ute. Hver gruppe har sitt
oppmøtested:

Hvert trinn har egne innganger av smittevernhensyn må elevene gå inn en og en og
gruppevis. Det vil si at de må påberegne noe ventetid ute og det er viktig å kle seg godt.
Pilene på bildet viser inngangen til gruppa. Elevene følges inn av en voksen.
Elevene vil få all undervisning i basisgruppe/kohorter. Av smittevernhensyn bytter vi ikke på
grupper for å gjennomføre valgfag og språklig tilvalgsfag. Elevene får fortsatt undervisning
og oppgaver i fagene, men i sin gruppe. Dette reduserer antall elever og ansatte som har
nær kontakt.
Undervisning i fagene kroppsøving, kunst og håndverk og mat og helse vil foregå i de
oppsatte gruppene og med tilpasninger i henhold til smittevern. Det betyr at vi ikke benytter
gymsal, garderober/dusj eller mat og helse-rom i første omgang.
Gruppene er satt sammen av praktiske, pedagogiske og sosiale hensyn. Elever i samme
gruppe skal ha pauser sammen og ha skole sammen. Gruppene på trinnet forholder seg til
de samme voksne, og det samme uteområdet.

Skrivesaker og digitale enheter




Elevene har faste plasser, stoler, bøker, hyller, skrivesaker, digitale enheter og lignende og
deler ikke på dette utstyret.
Elevene skal ikke ha med seg bøker eller digitale enheter hjem
Elevene må ha med eget pennal på skolen, de kan ikke låne skrivesaker av hverandre.

Hjemmearbeid
I denne perioden legger vi ikke opp til hjemmearbeid. Elevene vil ikke trenge å ha med seg
bøker eller PC hjem. Det kan likevel være slik at lærerne oppfordrer elever til å ferdigstille
arbeider eller øve hjemme ved behov for vurderingsgrunnlag i enkelte fag.

Smittevern





Håndvask er like viktig hjemme og på skolen.
Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem.
Elevene bør helst omgå med få andre på fritiden og da gjerne være ute.
Det kan være lurt å være med elever fra samme gruppe som på skolen.

På skolen vil vi:









Ha rutiner for håndvask, hostehygiene, renhold og rutinene er synlige i alle klasserom.
Vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
Ha godt renhold og renhold er styrket
Være ute med elevene
Undervisning og samlinger er i faste grupper
Holde god avstand til hverandre
Ikke samle større grupper elever eller ansatte
Redusere bruk av mobiltelefoner for elever (av smittevernhensyn).
- Mange elever bruker telefonen mye, mobiltelefoner er en stor smittekilde og
derfor vil vi kontrollere bruken av de. For å unngå at de må vaske seg på
hender hver gang de tar i telefonen og vaske telefonen har vi bestemt at:
Alle elever som har med telefoner på skolen må skru av lyd, varsler og levere
den på merket plass i klasserommet. De får den utlevert ved skoledagens
slutt. (som ved eksamen og heldagsprøver). Hvis foresatte har behov for å få
raskt kontakt, kan de ringe til skolen og vi formidler kontakt.
Tlf: 69375120/69375122

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra
Ikke møt på skolen hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde
symptomer. Det er ekstra viktig at de holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt
symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer kan elevene uten symptomer
komme på skolen. Elever som blir syke på skolen, må hentes eller gå hjem fra skolen så fort
som mulig. (vi sender ikke syke elever med buss).

Oppsummering:
Viktig at dere sjekker hver dag at elevene har med seg:






Alle elever må ha med matpakke og merket drikkeflaske hver dag.
Alle elever må kle seg etter været.
Alle elever må ha med øretelefoner.
Alle elever som har med telefon på skolen, må levere mobiltelefon på anvist plass i
klasserommet hver morgen og de får den tilbake ved skoleslutt.
Elever som ikke overholder smittevernregler kan ikke være på skolen.

Ta kontakt med oss ved spørsmål. Bruk Vigilo, e-post eller ring oss om noe haster.
Rektor: Mette Helgesen, 69375122, metl@hvaler.kommune.no
Ass.rektor: Rolf Stigen, 69375117 / 907 88 525, rols@hvaler.kommune.no
Teamleder 8.trinn: Hilde B. Nilsen, 452 87 551 , hilnil@hvaler.kommune.no
Teamleder 9.trinn: Geir B. Pedersen, 934 27 619, gepe@hvaler.kommune.no
Teamleder 10.trinn: Silje Lie, 414 34 010, sill@hvaler.kommune.no
Merkantil / administrasjonsbygg: tlf: 69375120

