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Vi ønsker alle hjertelig velkomne til et nytt, aktivt, 
spennende og kreativt skoleår! 
 
Håper dere alle har hatt en fin sommer, skapt 
hyggelige stunder, og gode minner sammen! 
 
Vi er allerede godt i gang på SFO, hvor vi har hatt en 
fin oppstart. Det er herlig å fylle bygget med aktivitet 
og latter igjen! 
 
Smittevern 
Vi kan nå med glede meddele at vi vil starte på grønt 
nivå når det gjelder smittevern etter 
trafikklysmodellen f.o.m mandag 16.08. 

Grønt nivå kjennetegnes ved at skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig 
organisering av avdelinger og klasser, samt at det vil bli en større fleksibilitet når det gjelder 

organiseringen på SFO. 

Ivaretakelse av smittevern vil fortsette å være viktig gjennom god hygiene, og å fortsette å påse at 
ingen syke kommer på SFO eller skolen.   
Smitteveileder finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-
beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-
skoletrinn-17/ 
Vi må også være forberedt på at det kan komme situasjoner hvor vi raskt må endre organisering 
etter trafikklysmodellen. Informasjon vil da komme fortløpende, slik det har gjort gjennom hele 
perioden med pandemi. 
 
Inndeling av skoledagen 
Vi har gjennom pandemien gjort oss ulike erfaringer knyttet til organiseringen vi har hatt på ulike 
nivåer utifra gjeldende regler om smittevern. Vi har sett at det har vært gunstig med en inndelig av 
dagen hvor 1.-4 og 5.- 7.trinn har hatt friminutt på ulike tidspunkt, og hvert trinn sin egen sone 
etter en rullering. Vi har sett færre konflikter mellom elever, større rom for utfoldelse, flere elever 
har selv satt ord på at det oppleves som trygt. Vi har sett at det har vært positivt for læringsmiljøet 
på skolen, og trinnene, at elevene i stor grad har vært samlet, samspillet styrket. De  voksne har 
vært tettere på, og lettere kommet i posisjon eksempelvis når det gjelder i veiledning i lek og 
samspill, da det har vært mer oversiktlig. 
På bakgrunn av dette, vil vi for å legge til rette for en trygg og god oppstart av skoleåret, holde på 
denne organiseringen av friminutt frem til høstferien, hvor vi da vil gjøre en evaluering.  
1.trinn vil komme til å være noe ute til friminutt på egne tidspunkt, noe sammen med 2.-4 trinn, 
da i sin egen sone, sammen med de voksne som følger de gjennom dagen slik at trygghet ivaretas.  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-skoletrinn-17/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-skoletrinn-17/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-skoletrinn-17/
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Trygghet og trivsel- VI 
Elevenes læringsmiljø og psykiske helse har et stort fokus hos oss. Det er alltid aktuelt, og kanskje 
ekstra viktig i disse tider hvor enkelte ting har vært annerledes i samfunnet, fremdeles kan være 
annerledes, og for noen oppleves utrygt. Ved oppstart av året jobber vi bevisst med å legge 
premissene for et godt klasse- og skolemiljø, hvor målet er at alle opplever inkludering, trygghet 
og læringsglede. Dette blant annet ved systematisk arbeid med styrkefokus, medvirkning, 
annerkjennelse,relasjoner og trening gjennom eksempelvis Smart oppvekst. I år starter vi opp med 
å navngi oppstartsukene Vi. Dette vil være tema på fellessamlinger som vi nå er så heldige å få 
kunne gjennomføre igjen, samt årets tema på Brattåsdagen, som etter planen er lagt sammen 
med vårt engasjerte FAU, til tirsdag 7. september. Dette vil vi komme tilbake til. 
 
Gruppe 10 
Gruppe 10 tilhører nå Labakken skole, og ligger under ledelse av nevnt skole. Da skolen ikke står 
ferdigstilt før etter høstferien, er vi heldige å få være sammen med de fleste barn og voksne frem 
til det, da de vil være lokalisert i lokalene på Brattås skole. 
 
Fysisk aktiv læring- FAL 
Samtidig som ny læreplan trådte i kraft i fjor høst, arbeidet vi spesielt på 4.trinn med fysisk aktiv 
læring. Dette innebærer høyere grad av varierte arbeidsmetoder, og bruk av fysisk aktivitet i alle 
fag. I år blir dette en felles kommunal satsning for alle barneskolene i Færder, hvor vi får etter -og 
videreutdanning gjennom Senter for fysisk aktivitet, som ligger under høgskulen på Vestlandet. 
Dette vil vi komme tilbake til. 
 
Gratis- prinsippet 
Vi er på Brattås sammen med FAU opptatt av at skoletilbudet ikke skal koste foresatte noe. 
Tilbudet skal være likt for alle. 
I den forbindelse krever vi eksempelvis ikke at noen skal gå til innkjøp av skriveutstyr til å ha på 
skolen. Det er valgfritt å kjøpe pennal.  Dersom man ønsker å kjøpe det, anbefaler vi at det 
inneholder kun det mest nødvendige. 
 
Skolestart  
Ved skolestart 18.08, møter elevene opp i skolegården: 
 -2.-7. trinn kl. 09:00. Trinnene slutter 14:15. 
-1.trinn kl.10:00. Fadderne på 5.trinn vil komme til å være med på å ta i mot våre skjønne små. 
Rektor vil holde en tale, og rope opp hver og en elev før de får være med de voksne på trinnet.  
Trinnet har skoledag frem til 13:00 denne dagen, hvor da SFO åpner. 
Foresatte er hjertelig velkomne til å følge barna.  De som ønsker det, kan få kaffe i gymsalen, hvor 
det da er rom for å prate sammen med andre foresatte, og oss i ledelsen. Espen Næss Lund, 
inspektør og leder for SFO, vil informere om kommunikasjonskanalen for SFO, IST- direkte.  
Mer informasjon knyttet til det enkelte trinn, vil komme fra kontaktlærerne. 
 
Nyt herlige dager alle sammen, vi gleder oss virkelig til å se dere! 
 
Hilsen Helle Wreen, rektor 
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