
 
   

 
 

 

Til foresatte på 6.trinn       Oserød, 27.august 2020 

 

Nå nærmer det seg avreise for 6.trinn til Haraldvigen leirskole, og vi håper det blir en spennende og lærerik 

opplevelse. 

I disse koronatider har vi sammen med kommuneledelsen i Færder, nøye vurdert smitteberedskapen ved leirskolen. 

Kommuneoverlegen i Kristiansand har godkjent beredskapsplanen. Det har også vært tett dialog med leirskolen 

gjennom uken. Ut fra den informasjonen vi nå har, vurderer vi situasjonen tilfredsstillende til å gjennomføre 

leirskoleoppholdet.  

I tråd med vår kommuneoverleges anbefaling, settes det opp fire busser, en til hver kohort. Kohorten har egen hytte, 

egen båt, og de vil dele bord under måltider. 

Leirskolen sier forøvrig; 

 De forholder seg til det veilederen fra FHI sier om leirskole.   

 De er fritatt for avstandskravet under aktivitetene. 

 De har en egen beredskapsplan ift. Covid-19. 

 De har lagt opp til bruk av antibac/håndvask før alle aktiviteter og i forbindelse med alle måltider. 

 De har utvidet renhold etter egen plan. 

 De har gått bort fra «buffet» i spisingen men maten blir servert av voksne – antibac/håndvask før måltider. 

 Discorommet/aktivitetsrommet i kjelleren er stengt. 

 Kveldsmaten er i utgangspunktet flyttet utendørs(væravhengig). 

 Under aktivitetene deltar alle på samme aktivitet samtidig, ikke rullerende grupper som beskrevet i planen. 

Det betyr at under aktivitetene  prøver man  å holde så stor avstand som mulig. Siden aktivitetene er ute og 

det ikke vil bli nærkontakt i 15 minutter, vil dette være tilfredsstillende. Leirskoleaktiviteter er i utgangspunktet 

fritatt avstandskravet og kommuneoverlegen i Kristiansand sier det er smittevernfaglig gjennomførbart siden 

det dreier seg om en skole. 

 Det er ikke elever fra andre skoler på leirskolen. 

 Kommunen vår har sammen med leirskolen vurdert smittesporing. 

 De har satt av hytte som kan brukes til å isolere elev + voksen ved mistanke om Covid-19, inntil eleven/den 

voksne blir hentet. 

VIKTIG: Elever med symptomer skal ikke reise! 

Spørsmål om smittevern kan rettes til meg på tlf 99797244 eller mail kari.skaalvik@faerder.kommune.no 

Vi ønsker elevene en riktig god tur og er glad for at de får en leirskoleopplevelse! 

 

Hilsen Kari Skaalvik, rektor Oserød skole 

 


