
 

Nordpolen skole 

 

Informasjon til alle elever og foresatte på Nordpolen skole 

Endelig er vi klare for skoleåpning igjen for 1. – 4. trinn. Det gleder vi oss til, og ønsker 

alle elevene på småskoletrinnet velkommen tilbake til skolen mandag morgen 27. april.  

Det er foreløpig ikke gitt åpning for at elever fra 5. – 10. trinn kan begynne på skolen, 

men målet er at alle elevene skal få komme på skolen før sommerferien. Vi vil informere 

dere så fort vi vet noe mer om når resten av skolen åpner. Skolen har fortsatt et 

skoletilbud for sårbare elever og barn under 12 år hvor foresatte har jobber som er 

ansett som samfunnskritiske.  

Ta kontakt med skolen v/Hilde Marie, insp. 5.-7. på tlf. 98 83 36 94 om dere har behov 

for dette tilbudet. 

 

Den nye skolehverdagen for 1. – 4. trinn 

For elevene på 1. – 4. trinn som nå skal begynne på skolen, vi prøver å ha så normale 

skoledager som mulig, men det vil være mye som vil være annerledes når de kommer 

tilbake. Vi har i punktene nedenfor, forsøkt å redegjøre for hva som vil møte elevene 

mandag. Det er fint hvis dere hjemme kan snakke med elevene om dette i tiden fram til 

skolestart. Lærerne våre vil være godt forberedte til å ta i mot elevene, slik at de skal få 

en trygg og hyggelig start etter så mange ukers fravær.  

Når skolen nå åpner, er det på bakgrunn av at sentrale myndigheter har definert det 

trygt å åpne skolene igjen. Vi forventer at alle elever møter på skolen, og vil legge til 

rette for at det skal oppleves trygt og sikkert for det enkelte barn. Hvis 

elever/familiemedlemmer er i risikogrupper, gjelder det egne regler, se pkt. fravær. 

Dersom noen likevel skulle velge å ikke sende elevene til skolen, er det viktig å presisere 

at foresatte da selv blir ansvarlige for å gjennomføre opplæringen for elevene. Skolen 

vil ikke ha kapasistet til både å undervise elever som holdes hjemme, samtidig som vi har 

full undervisning på skolen. Vårt håp er likevel at alle foresatte og elever skal oppleve at 

skolen er et trygt sted å være for alle etter gjenåpning.  

Vi legger ved en egen foreldreveileder fra Utdanningsdirektoratet, og viser til denne når 

det gjelder generelle smittevernstiltak som skal gjelde for alle skoler.  

 

 

 



Organisering 

Elevene vil være organiserte i faste grupper, kalt kohorter, på inntil 15 elever. Det betyr 

at alle klasser på småskoletrinnet deles i to. To kohorter vil kunne samarbeide noe, men 

skal ikke blandes med andre kohorter. Det vil være minst en lærer/voksen i alle 

kohorter, og mest mulig den samme/de samme hele tiden. Det er nåværende 

kontaktlærer som har ansvar for klassen og oppfølging av elever. Kontaktlærer vil være 

inne i begge gruppene og dere forholder dere til kontaktlærer fremover. Lærerne, som 

kjenner elevene, vil sette sammen kohortene på en måte som skal ivareta helheten til 

det beste for alle, det vil bli gode læringsgrupper både sosialr og faglig. 

Elevenes fag- og timefordeling vil følges så langt det er mulig. For å imøtekomme 

smittevernstiltakene, hvor det presiseres viktigheten av få voksne pr kohort, vil 

uketimetallet være noe redusert. Hensikten med den nye organiseringen er å legge til 

rette for at elevene er sammen med få andre barn og voksne i løpet av dagen, og at 

smitterisikoen og tryggheten til det enkelte barn er ivaretatt på en god måte.  

Organsiering av skoledag. 

På bakgrunn av smittehensyn vil elevene begynne til ulike tider: Se oversikt. 

1. trinn: 08.30-13.00 

2.trinn: 08.15-12.45 

3.trinn: 08.45-13.15 

4. trinn: 09.00-13.30 

Det er derfor viktig at elevene møter presis. Lærer vil komme ut og hente elevene på 

avtalt møtested. Kontaktlærer informerer dere om møtested. Vi ønsker ikke at elever 

eller foresatte oppholder seg i skolegården før skolestart. Videre vil dørene til skolen 

være låst, det betyr at ingen foresatte kan komme inn i skolebygningen.  

Vi kommer i løpet av uke 17 til å tømme garderobene og sende med hjem. Det er fint om 

alle tar med skiftetøy i en navnet pose.  

Vi har måtte ta i bruk flere klasserom. Det betyr at noen elever vil få et nytt klasserom 

og dette vil dere få mer informasjon av lærer. Klassen, dvs de to kohort vil være i 

nærhet av hverandre. 

Elevene vil i friminuttene kun kunne være sammen med elevene i egen 

kohort/samarbeidende kohort, dvs klassen sin. De vil også ha egne områder de kan være 

på. Hvilke områder de kan være på, vil rullere etter en egen plan. Friminuttene vil foregå 

til forskjellige tider for de ulike trinnene.  

Melk blir leveres fra mandag 27.april, vi anbefale at elevene tar med egne drikkeflasker. 

For de av dere som har pennal, ønsker vi at dere tar dette med på skolen. 

 

 



AKS 

For å ivareta smittetiltakene vil vi gjøre noen endringer på AKS tilbudet. Vi vil ha 

redusert åpningstid, morgenåpning utgår og AKS avsluttes kl. 16 hver dag. Baseledere 

sender ut påmelding hver fredag slik at vi har en oversikt over hvem som kommer. Det 

vil inntil videre ikke bli servert mat og frukt på AKS. Alle barn må derfor ha med mat til 

to måltider i egne matpakker og drikkeflaske. Intensjonen er at vi viderefører kohortene 

fra skoletid. Det vil derfor være regulert hvilke elever som kan være sammen også i AKS 

tid. Det vil komme mer informasjon fra AKSleder på fredag. 

 

 

Renhold 

Skolen har utarbeidet en hygieneplan hvor intensivert renhold på skolen har stort fokus, 

og hvor smittevernsreglene er ivaretatt. Toaletter og andre fellesarealer vil rengjøres 

flere ganger pr dag. Dørhåndtak etc, som man ofte er i kontakt med, vil bli tørket av og 

rengjort jevnlig gjennom hele skoledagen. Faste installasjoner ute inngår ikke i 

renholdsplanen. Elevene skal gjennomføre  håndvask etter hver gang de har vært ute. 

Det er vasker, flytende såpe og papirhåndklær i alle klasserom. Elevene vil læres opp til 

gode rutiner for håndvask. Elevene vil bli lært opp i rutiner for vask av egen pult etter 

bruk for å forbedre hygienen i klasserommet. Elevene vil være mye ute, og antibac og 

våtservietter vil være tilgjengelig for å gjennomføre god håndhygiene. Elevene kan ikke 

ha med leker og kosedyr etc hjemmefra. Utstyr som brukes på skolen, vil bli fordelt på 

grupper og rengjort jevnlig. 

 

 

Fravær 

Det kan være elever eller familiemedlemmer som vil være definerte inn i risikogrupper. 

Dersom ditt barn, eller en i barnets familie, er i en risikogruppe, ber vi dere ta kontakt 

med lege for avklaring og dokumentasjon. Gi beskjed til Gunhild, 

gunhild.lotveit@ude.oslo.kommune.no. Normalfravær meldes kontaktlærer som vanlig. 

Er du bekymret kan du kontakte sosiallærer Hilde på tlf: 482 86 231 eller 

helsesykepleier Hege Beate på tlf: 911 84 486 
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Ansatte 

Alle skolens ansatte vil bli godt skolerte i hvordan de skal overholde 

smittevernsreglene. Elevene vil stort sett møte de faste ansatte. Til vanlig skal kun 

voksne i samarbeidende kohorter støtte og bistå hverandre ved behov. Det kan likevel 

være vikarsituasjoner hvor andre voksne vil måtte kunne tre inn. 

All informasjon er ikke dekket i dette skrivet. Kontaktlærer vil sende ut mer 

konkret informasjon om oppmøte og informasjon om skolehverdagen. 

Legger ved en liten film som dere kan vise til elevene, slik at de vet litt om hva som er 

viktig når vi kommer tilbake til skolen. Film for elevene:  

https://vimeo.com/409671941  

  

Om noen ønsker å lese smitteveilederen finner dere den her:  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 

Vi gleder oss til å se alle igjen og få livet tilbake på skolen 

 

 

Med vennlig hilsen 

Silje Nilsen         Gunhild Elle Løtveit 

Rektor        Assisterende rektor 
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