Uke 12
Kjære alle foresatte,

Smittetrykket er nå høyt i Færder. På Oserød skole har vi hittil hatt tre kohorter i ventekarantene,
men det resulterte heldigvis ikke i karantener videre. Vi har hatt noen få smittetilfeller, men pga
tidlig vente-/karantene, har vi ungått videre smitte på skolen. Ingen har blitt smittet på skolen.
Torsdag fikk dere et informasjonsskriv fra virksomhetsdirektør Hilde Schjerven vedrørende
situasjonen i Færder. Det ligger også på skolens hjemmeside.
Det er krevende og til tider utfordrende å drive skole på rødt nivå, med tilstrekkelig bemanning til
forsvarlig drift. Grunnene er knyttet til fravær pga karantene og ventekarantener, og at personalet i
minst mulig grad skal bytte kohorter. For å skape forutsigbarhet, og sikre smittevern i enda større
grad kommende uke, vil det bli innført hjemmeskole to dager for 5.-7.trinn fra tirsdag til fredag.
Dere vil få beskjed på skolesms hvilke to dager deres barn skal ha hjemmeskole. Mer informasjon
vedrørende det enkelte trinn/kohort kommer fra kontaktlærerne.
Vi vil legge til rette for oppfølging på skolen dersom elever av ulike årsaker har behov for det.
Elevene på 1.- 4. trinn, har undervisning på skolen alle dager, med størst mulig grad av uteskole.
SFO opprettholder normal åpningstid.
Flere foresatte har kontaktet skolen og er bekymret og engstelige grunnet det høye smittetrykket i
Færder kommune nå. Enkelte har ytret ønske om å holde barna sine hjemme før påske. Det er
ikke anbefalt av FHI. Vi tror det er best for barna å opprettholde så stor grad av normalitet som
mulig ved at de møter på skolen. Trafikklysmodellen og kohortordningen ser ut til å virke etter
intensjonen og at ordningene i skole gir et godt smittevern. Det smittes svært lite innad i skoler.
Smitten skjer i familien og oftest fra voksne til barn. Vi gjør det vi kan for å ivareta smittevern,
og legge til rette for at skolen skal være en så trygg arena som mulig. Samtidig har vi stor respekt
og forståelse for at situasjonen vi er inne i kan oppleves utrygg for mange.
Det er forespeilet at en ny smitteveileder for skole vil komme denne uken.
Endringer knyttet til situasjonen kan komme på kort varsel.
Ta godt vare på hverandre!
Vennlig hilsen
Kari-rektor
21.03.2021

