
 
 

 

KORONNAinformasjon til foresatte på Base 1 
 

Velkommen til oss og til et skoleår som starter opp litt annerledes enn normalt. Vi har fremdeles en 

del smitteverntiltak pga Koronna, og det er viktig at vi tar disse på alvor for å skape en trygg og fin 

oppstart for alle. Her er en oversikt over de viktigste tiltakene som vil gjelde fremover: 

- God håndhygiene! Her har de fleste barn allerede gode rutiner fra barnehagen og vi 

opprettholder dette fokuset på skole og AKS. Skolen vil også fortsette å ha forsterket 

renhold. 

 

- Foreldre har som hovedregel ikke adgang inn i skolebygget. Dette er noe vi følger så langt det 

lar seg gjøre. Vi vet likevel at mange 5-6 åringer har behov for å ha med en foresatt inn på 

basen i oppstarten. Det skal de få lov til. Vi ber dere derimot om å vurdere behovet for dette 

og hvor lenge det er nødvendig å være inne sammen med barnet. Vi lager ingen felles 

begrensinger utover dette da barn er så ulike og har ulike behov.  

 

- Som følge av Korona har barna vært delt inn i grupper, såkalte kohorter, siden skolen åpnet 

igjen. Nå kan en kohort være på klassestørrelse (ca 30 barn). Kohortene bør være konstante 

gjennom uka, men kan blandes og deles inn på nytt for eksempel etter en helg. Den første 

uka på AKS tror vi ikke det kommer mer enn 30 barn slik at vi kan operere som en kohort. 

Etterhvert som flere barn kommer har vi to kohorter og når skolen starter er hver klasse en 

kohort (1a, 1b og 1c). Innendørs skal kohortene ikke blandes og oppholde seg med litt 

avstand imellom, men ute kan hvert trinn leke sammen som en gruppe. Vi hadde den samme 

organiseringen av AKS før sommeren og det har fungert fint! 

 

- Bruk av garderobene er et annet kontaktreduserende tiltak. Vi har forståelse for at foreldre 

må være med inn til garderobeplassen første dagen. Det er imidlertid viktig at dere ikke 

oppholder dere i garderoben lenger enn nødvendig. Møter dere andre foreldre, så ta heller 

den hyggelige praten utenfor  Etter barnets første dag på AKS ønsker vi at dere pakker med 

skiftetøy i en pose og gir til en av assistentene. Vi hjelper til så det kommer på riktig 

garderobeplass.  

 

- Når barna skal hentes på AKS ønsker vi at dere venter ved hoveddøra og ringer 

basetelefonen. Vi sender/ følger barnet ned slik at vi har færrest mulig foreldre inne på 

skolen. Denne rutinen hadde vi for alle baser før sommeren og det fungerte bra! Tlf.nr. til 

base 1 er 41482395 (står også på inngangsdøra) 

 

- BARN ELLER VOKSNE MED SYKDOMSSYMPTOMER SKAL IKKE KOMME TIL SKOLEN 

 

Se for øvrig Helsemyndighetenes retningslinjer ifbm karantene osv. 

Hilsen Merete- AKS leder 


