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Informasjon til alle foresatte 29.05.20  
 
Det er virkelig godt at alle elevene våre er tilbake på skolen 
igjen! 
 
Ny smittevernveileder 
 
Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke 
smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge 
som avgjør nivået som skal følges.  

Trafikklysmodell 

Grønt nivå kjennetegnes ved av barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det 
vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser. 

På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Barnehagene og skolene 
må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. 

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene og 
skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder 
avstand til hverandre. 
 

Ny smittevernveileder for skole og barnehage har foreløpig ikke blitt publisert, men vil foreligge i 
løpet av dagen. Da vil du finne den her: 

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

Vi vil i tråd med den fra kommende uke være tilbake i normale klasser. Elevene vil få tilbake sine 
opprinnelige klasserom, slik at hvert trinn nå vil være en kohort. 
Friminutt vil fortsette å være på ulike tidspunkt. Når flere trinn er ute samtidig, vil de være på 
tildelte soner. Uteskole blir opprettholdt, men ikke i like stor grad på alle trinn.  
1.-4. trinn vil ha normale start og slutt-tidspunkter med unntak av onsdager, hvor de nå vil slutte 
13:00. De som tar buss vil da få tilbud på SFO om man ønsker det. 5.- 7 trinn opprettholder start 
og slutt tidspunktene de ha hatt denne perioden. Se ukebrev for det enkelte trinn for mer 
utfyllende informasjon. 
 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/
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Informasjon vedrørende skoleåret 2020/ 2021 

 
Sommeren nærmer seg med stormskritt. Vi vet at mange venter spent på hvilke lærere som skal 
følge hvilke elever og trinn neste skoleår. 
Følgende blir kontaktlærere: 
 

1. Linn Kathrine Hegg Vike 
2. Johnny Kvaale Bjerk 
3. Janne Lepperød og Asbjørn Tunold 
4. Janniche Hem og Kaja Ulfsten 
5. Gry Holberg og Helene Louise Larsen-Lieth 
6. Anine Stousland og Qin Ye 
7. Elin Vasbø og Silje Rørstad 

 
Monica E. Johannessen, inspektør for gruppe 10 og SFO, vil etter mange år på Brattås, neste 
skoleår gå over til Vestskogen skole for å jobbe med sammenslåingen av Vestskogen og Herstad 
skoler. I den forbindelse ønsker vi ny inspektør, Espen Næss Lund velkommen til oss. Han vil ha 
hovedansvar for SFO. Velkomne skal alle våre nytilsatte være! Inger Marie Iversen har vært lærer 
på Brattås skole i en årrekke, og går av med pensjon. Flere har vært hos oss i vikariater i år. Vi 
takker alle for tiden vi har hatt sammen, og ønsker samtlige lykke til videre på sin ferd! 
 
 
Nyt herlige vårdager og ha en fin pinse alle sammen!  
 
Hilsen Helle Wreen, rektor 

  
 


