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Velkommen til nytt skoleår på Torød skole mandag 17.august! 
 
1. trinn møter kl. 09.00 foran hovedinngangen (mer info under). 
2. trinn – 7. trinn møter kl. 08.30 i egne soner i skolegården og blir møtt 
av kontaktlærer.  
(trinnene slutter til vanlig tid, se under).  
  
Nå gleder vi oss til å starte et nytt skoleår for både nye og «gamle» elever. Håper alle har 

hatt en fin sommer og er klare igjen.  Nå har vi nye lærerplaner i alle fag «Fagfornyelsen», 
som gjelder fra denne høsten. Lengden på skoledagene blir også litt annerledes dette 
skoleåret, fordi det er satt av 30 minutters matpause for 1. – 4. trinn og 20 minutters 
matpause for 5. – 7. trinn. Ukeplaner for trinnene legges ut på skolens hjemmeside.  
 
Start- og sluttidspunkter: 

1.tr og 2.tr 
Mandag 08.30 – 13.30 
Tirsdag 08.30 – 13.00 
Onsdag 08.30 – 13.30 
Torsdag 08.30 – 14.15 
Fredag 08.30 – 13.15 

3.tr og 4.tr 
Mandag 08.30 – 13.30 
Tirsdag 08.30 – 13.15 
Onsdag 08.30 – 13.30 
Torsdag 08.30 – 14.20 
Fredag 08.30 – 13.30 

5.tr, 6.tr og 7.tr 
Mandag 08.30 – 14.30 
Tirsdag 08.30 – 13.20 
Onsdag 08.30 – 13.45 
Torsdag 08.30 – 14.30 
Fredag 08.30 – 13.30 

Leksetid (5.-7.tr): 
Mandag 14.30 – 15.15  
Tirsdag 13.20 – 14.30 
Torsdag 14.30 – 15.15 

 
 
I forhold til koronaviruset, så er vi i «Gul beredskap». Dette medfører blant annet 
disse tiltakene: 

- Ingen syke møter på skolen. 
- God hygiene. 
- Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming). 
- Hele skoleklasser regnes som en kohort. 
- Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser. 
- Trinnvise kohorter på SFO. 
- Unnga trengsel og store samlinger. 
- Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt.  

 
 
For elevene betyr dette at de kun er sammen med klassen sin gjennom skolehverdagen 
og i friminutt deles uteområder inn i soner(hvert trinn har en sone gjennom hele 
skoledagen). Hvert trinn vil ha egne toaletter, eget oppmøtested hver morgen (evt. etter 
pauser/friminutt) og fast inngang/utgang. Fokus på hygiene vil være sentralt.  
 
Vi ønsker så lenge vi er i gul beredskap at elevene som ikke har SFO plass kommer kl. 
08.30. Etter skoleslutt må alle elevene dra hjem og ikke oppholde seg i skolegården. 
Elever som som blir hentet møtes ved skolegrensen eller ved parkeringsplass.  
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Oppmøtesteder: 
 

1. trinn møter i SFO garderoben og benytter SFO inngangen. 

Benytter SFO toalettene som er inne.  

 

2. trinn møter i hjørnet mellom nødutgang og hovedinngang og benytter 

hovedinngangen.  

Benytter to toaletter på «jentetoalettene».  

 

3. trinn møter til venstre for nødutgang(på vei ut skolegården) og benytter nødutgang  

som inngang. 

Benytter to toaletter på «jentetoalettene».  

 

4. trinn møter på muren til venstre for containerne og benytter nødutgang som inngang. 

Benytter to toaletter på «jentetoalettene». 

 

5. trinn møter på midtbanen på basketballbanen og benytter hovedinngangen. 

Benytter to toaletter på «guttetoalettene».  

 

6. trinn møter på muren mot klatrestativ og benytter hovedinngangen.  

Benytter to toaletter på «guttetoalettene».  

 

7. trinn møter langs langsiden på gymsalen og benytter gymsalinngangen. 

Benytter to toaletter inne ved klasserommet. 
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Utesoner i friminutt/pauser: 
Hvert trinn har en sone hver dag. Det lages 
rulleringsplan på skolen som elevene blir 

informert om. Elevene må være i sin sone i 
friminutt og pauser.  
 
Sone 1 – Skolegård t.o.m. basketballbane. 
 
Sone 2 – Skolegård f.o.m basketballbane med 

nedre husker + UFO. 
 
Sone 3 – Klatrestativer, dumpe og kortside 
gymsal. 
 
Sone 4 – Øvre husker + skog på høyre side på 
vei opp til Speiderhytta til markering. 
 
Sone 5 – Foran Speiderhytta + skog på begge 
sider til markering. 
 
Sone 6 – Skog på venstre side på vei opp til 
Speiderhytta + taubane. 
 
Sone 7 – Ballbane + «Berget det blå». 
 
 
Informasjon til foresatte 1. trinn 
På grunn av koronaviruset, så blir første skoledag annerledes for årets 1. trinn elever og 
foresatte. Elevene og foresatte møter foran hovedinngangen kl. 09.00 med avstand 
mellom hverandre(1 meters regelen gjelder for foresatte). Alle elever må ha med klær etter 
vær, innesko, mat og drikke i sekken. 
 
Rektor vil ønske alle velkommen og ha et opprop der elevene går opp til kontaktlærerne 

sine. Etter dette går elever og kontaktlærere inn til klasserommet og vil gjennomføre 
skoledagen. Vi oppfordrer til at elevene blir med kontaktlærerne sine uten at foresatte blir 
med inn i skolebygningen, men ingen regel uten unntak hvis barnet har behov for 
foresattes tilstedeværelse i oppstarten.  
 
Når elevene har gått inn i klasserommet, så er det fint om foresatte kan bli igjen litt foran 
hovedinngangen for å få litt mer informasjon av skolens ledelse.  
 
Skoledagen til elevene slutter kl. 13.30. Da går de enten på SFO eller så kan de bli hentet 
ved skolegrensen i skolebakken.  
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Kontaktlærere dette skoleåret  
 
1. trinn 
Desirèe Østbye – desiree.ostbye@faerder.kommune.no 
Wenche Selbervik – wenche.selbervik@faerder.kommune.no 
 
2. trinn 
Seka Kjølner – seka.patricia.panzer.kjolner@faerder.kommune.no 
 

3. trinn 
Therese Sandersen – therese.sandersen@faerder.kommune.no  
 
4. trinn 
Marie B. Kristiansen – marie.b.kristiansen@faerder.kommune.no 
Anne Mette Langgård – anne.mette.langgard@faerder.kommune.no 
 
5. trinn 
Stian L. Mathisen – stian.loken.mathisen@faerder.kommune.no 
 
6. trinn 
Vegard Pedersen – vegard.pedersen@faerder.kommune.no 
 
7. trinn 
Iver Mauricio Solvang – iver.mauricio.solvang@faerder.kommune.no 
Mari Låhne – mari.lahne@faerder.kommune.no 
 
 
Vi gleder oss til skolestart! Ta kontakt om det er noen spørsmål. 
 
 
 
 
Mvh  

 
Annette Schømer(rektor) 
annette.schomer@faerder.kommune.no, 40 06 73 87 
 
Steinar Ulvahaug Olsen(undervisningsinspektør) 
steinar.ulvahaug.olsen@faerder.kommune.no, 92 23 79 43 
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