
 
   

 
 

          Oserød skole, 16.08.21 

Velkommen til nytt skoleår 2021-22 på Oserød skole! 

Alle elever ønskes velkommen til første ordinære skoledag onsdag 18.august. Vi ønsker spesielt velkommen til 

alle 1.trinnselever! Vi håper dere har hatt en fin sommer og er klare til å begynne på skolen. Vi gleder oss til å 

treffe dere! 

1.trinn møter bak skolen ved eika kl.09.30. 

2.- 7.trinn stiller opp klassevis og møter lærerne sine bak skolen ved eika kl.08.30. 

1. trinn slutter kl 13.00 denne dagen, de andre trinnene kl.14.15. 

Vi er godt i gang med nye læreplaner i fag, «Fagfornyelsen». På våren meldte vi oss på et samarbeid med SEFAL, 

Høgskolen Vestland. I løpet av skoleåret vil vi bli kompetansehevet på FAL, fysisk aktiv læring. Det handler om 

å lære gjennom bevegelse, en metodikk som passer godt inn i Fagfornyelsen. Den vil også ha et 

helsefremmende perspektiv. Dette skal dere få høre mer om. Praktiske beskjeder får dere fra lærerne. Dere må 

benytte mail, skole-sms og hjemmesiden for informasjon og kommunikasjon med skolen. 

Kontaktlærere dette skoleåret er: 

1.trinn: Unn Myrvold og Hjørdis Marie Jenshaug 

2.trinn: Henriette Brinck, Nina Tangerud 

3.trinn: Janicke Kristensen, Gunn-Hege Moen Heidelberg 

4.trinn: Cathrine Ness, Heidi Uth, Hanne Fonn 

5.trinn: Elin Mathisen, Simen Aas Snekkerhaugen, Ine Brøyn Heen 

6.trinn: Kristine Havre, Anette Vetvik, Anniken Aadel Kirkeberg 

7.trinn: Una Hvål Hansen, Ingrid Solaas, Andreas Kamfjord 

Koronasituasjonen 

Vi kan endelig ta i mot elevene på grønt smittevernnivå. Elevene skal fremdeles unngå fysisk kontakt som 

håndhilsning og klemming. Vi er tilbake til vanlig organisering av skolehverdagen, felles oppmøtetid, de vanlige 

gruppene/klassene og de vanlige uteområdene. Det blir fremdeles fokus på hygiene med god håndvask. Ingen 

syke skal møte på skolen! 

Ved smitte vil testing erstatte karantener, les brev med info fra virksomhetsdirektøren 13.08.21. 

Informasjon til foresatte på 1.trinn Elever og foreldre møter bak skolen ved eika, med god avstand mellom 

voksne. Fadderne vil også være der. Rektor vil ønske velkommen og rope opp elevene som blir hentet av sin  

kontaktlærer. Når de går til sitt klasserom, vil vi  be om at foresatte ikke følger med inn. Dersom dette kan bli 

vanskelig,  gjør dere avtaler på forhånd med kontaktlærer. Foresatte må gjerne bli igjen for en kaffe om de vil 

være tilgjengelige dersom det skulle bli vanskelig. 

SFO er godt i gang! Åpningstider er fra kl.07.15 – 16.45. 

Vi ser frem til å se dere alle igjen og fortsette vårt gode samarbeid! 

Ta kontakt om dere har spørsmål! 

 

Vennlig hilsen alle oss på Oserød skole 


