
  
 
Informasjon 13.03.20  

Hele vårt samfunn er nå inne i en svært annerledes tid, noe vi alle nok er preget av. Skolen er 

som dere vet i hovedsak stengt, med et svært begrenset tilbud. Samtidig er vi godt i gang 

med å prøve ut hjemmelæring. Dette er helt nytt for oss alle, og noe vi i tett samarbeid med 

dere foresatte prøver ut i ulike former. Tilretteleggingen av hjemmelæringen vil komme til å 

være noe ulik på de ulike trinnene. Alle lærerne står virkelig på for å tilpasse på best mulig 

måte for alle, her er stort engasjement for å tilpasse for læring på en ny måte!  5.—7.trinn 

har nå PC-er tilgjengelige hjemme, så digitale læringsplattformer vil bli tatt i bruk. Vi må i 

den forbindelse være forberedt på at vi tidvis vil møte utfordringer, da svært mange er i 

samme situasjon. 

Alle vil få informasjon, samt sine planer lagt ut i Scooler og på hjemmesiden. Jeg er klar over 

at dere nok opplever å få i overkant mye informasjon fra meg og skolen i disse dager.  

Det er viktig at alle får nok informasjon til å følge opp den nasjonale dugnaden vi nå er inne i 

på en klok måte. I og med at denne situasjonen er så ny og annerledes for oss alle, er det 

viktig at vi viser fleksibilitet og takhøyde for hverandre. Vi er klar over at hjemmesituasjonen 

er ulik i de ulike familier. Det gjelder også for lærerne våre som nå jobber hjemmefra, som et 

ledd i statsministerens oppfordring om å delta i denne nasjonale dugnaden for å stoppe 

utbredelsen av koronaviruset. De er tilgjengelige på telefon og e-post. Flere har som en følge 

av denne situasjonen små barn hjemme, slik at de vil svare dere så fort de har anledning.  

Det er mye som nå vil være annerledes. Hverdagen og det sosiale samspillet man er vant til å 

ha med andre blir også uvant for mange, og krever omstilling. 

I dag, fredag kom Helsedirektoratet med flere, mer konkrete råd: 

• Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Det kan være med på å 

gjøre at tiltaket om å stenge skolene, ikke har noen effekt. Målet er å holde avstand for å 

hindre smitte. 

• Anbefalingen er å holde minst en meters avstand. 

• Samvær bør begrenses (få timer). 

• For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og 

holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom. 

• Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs. 

• Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand 

gjelder også her. 

• Bursdagsselskaper bør utsettes. 

• Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden. 

• Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene. 
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Jeg ber om at alle tar dette på alvor og følger anbefalingene som gis. Det er også viktig at 

dere fortsetter å holde dere oppdatert på Færder kommunes hjemmesider. 

Informasjon vil fortsette å komme på skolesms, e-post og skolens hjemmeside som før. 

Vi i ledelsen er tilgjengelige hver dag, og ønsker alle hjertelig velkomne til å ta kontakt! 

 
Vennlig hilsen 

Helle T. Wreen 

Rektor 

Brattås skole 

 

 
  
 


