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Skolestarter 2020 

Informasjon om foreldremøte og førskoledag 
 
Foreldremøte torsdag 4. juni kl. 18.00 – 18.45 og 19.15 – 20.00 
 
Beklageligvis har tiden vi har vært gjennom ført til at vi ikke har fått gjennomført vår plan for 
overgangen mellom barnehage og skole slik som vi ønsker. 
Vi vet at det viktig for en trygg og god overgang at barna får et møte med skolen, og lærerne sine 
før de starter. Derfor er det gledelig at retningslinjene har endret seg i forhold til smittevern, og 
det gir oss noe større handlingsrom i forhold til hvordan vi kan organisere skolehverdagen vår. Det 
er fortsatt strenge tiltak, som vi tar på største alvor.  
Med det i tankene vil vi gjennomføre foreldremøte og førskoledagen, med noen endringer fra 
opprinnelig oppsettet slik at smittevernet ivaretas.  
 
 

Rammer for foreldremøte i skolens aula: 
• 18.00 – 18.45 for foresatte med barnets etternavn som starter på A- J 

o 18.45 – 19.15 vask av aulaen.  

• 19.15 – 20.00 for foresatte med barnets etternavn som starter på K-Å. 

• Siden vi skal være samlet inn i aulaen må vi må begrense antall mennesker slik at kun en 

forelder pr. barn møter denne kvelden. 

• Skolen vil stille med smitteansvarlig, slik at rutiner for avstand, vask av hender og 

registrering av hvem som er til stede vil det være tilrettelagt for.  

 
Det blir et noe kortere program enn hva vi pleier å ha denne dagen, men vi satser på å være 
effektive, og publiserer nyttig informasjon fortløpende på hjemmesiden vår.  
Agenda: 

• Presentasjon av teamet rundt neste års førsteklasse, samt skolens ledelse. 

• Skolen som organisasjon. 

• Fagfornyelsen 

• Info om førskoledagen v/ lærerne, og kort om oppstart i august. 

• Info om SFO. 

• Kort om Fau/ v Fau leder 

• Klasseinndeling 
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Rammer for førskoledagen: 
• 9.30 – 11.30 for alle skolestarterne.  

• Ved ankomst vil hvert barn bli veiledet til sin oppstillingsplass i skolegården, den er stor og 

vi vil ta i bruk så mye som vi trenger for å holde god nok avstand.  

o Her venter de sammen med sin forelder, vi må også her begrense oss til at kun en 

forelder følger og henter denne dagen.  

o Elevene må vaske hendene grundig før de kommer denne dagen.  

• Elevene ønskes velkommen med en sang fra fadderklassen (årets 5. klasse).   

• Elevene følges inn i klasserommene sine av lærerne og assistentene på trinnet, her vil de 

vaske hendene på vei inn og ut av klasserommet. 

• Vi avslutter med å stille opp ute i skolegården, slik at foreldre kan hente barnet sitt der. 

• Elevene vil få en egen invitasjon sendt i posten (folkeregistrert adresse) for denne dagen.  

 
Dere vil motta en sms (tlf. nummer som dere meldte inn ved innskriving, noen har registrert begge 
foresatte, og andre ikke) med en påmeldingslenke til disse dagene, den er det viktig at en av 
foresatte svarer på, slik at vi vet at informasjonen er nådd ut, og vi trenger en oversikt over hvem 
som kommer disse dagene. 
 
Vi har stor forståelse for om noen velger å ikke møte eller har mulighet til å møte, men håper å se 
så mange som mulig.  
 
Med ønske om en trygg og god oppstart for elevene våre, ønsker vi dere vel møtt til to spennende 
dager.  
  

 


