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Informasjon om overgang til rødt nivå på Torød skole og SFO 
 
 
Informasjon til foresatte 05.03.21 
 
Det er nå grunnet smittebildet i Færder og omliggende kommuner, besluttet at skolene går over 
fra gult til rødt nivå, fra og med i dag, fredag 05.03 til 17.03. Det overordnete målet rødt nivå er 
slik smitteveilederen sier, at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter, og å holde 
oversikt over disse.  
 
Rødt smittevernnivå innebærer for oss kun små endringer i organiseringen vår, men mye forblir 
likt. Det handler mer om å opprettholde og forsterke de tiltakene som allerede er iverksatt. 
Struktureringen av dagen i skole og SFO i år, er lagt opp slik at smittevern ivaretas på både gult og 
rødt nivå når det gjelder eksempelvis at elevene er fordelt i ulike soner i skolegården, og at hvert 
trinn har egne innganger og rom.  
 
For å sikre smittevern på enkelte tidspunkt i større grad, gjøres følgende endringer i gitt tidsrom: 
 
 

 5.-7.trinn får starttidspunkt kl. 08.45 og slutter til vanlig tid.  
 1.-4. trinn starter til vanlig tid kl. 08.30, og slutter til vanlig tid med unntak kl. 14.00 på 

torsdager 
 Det vil igjen bli økt grad av uteskole 
  Foreldremøter og utviklingssamtaler gjennomføres digitalt 

 
 
Ellers minner vi om at vi fortsetter med dette:  
 

 Alle elever møter opp ute på faste oppmøtesteder, så nært skolestart som mulig. 
 SFO- tilbudet opprettholdes i trinnkohorter. Med unntak av at 3. og 4. trinn fortsetter som 

en kohort.  
 Foresatte kan fremdeles kun ved spesielle avtaler få være i skolebygget. Det er ringeklokke 

ved inngangen til SFO om det er behov for kontakt etter skoleslutt. 
 Minner om: - Alle elever må ha med seg matpakke både til skole og SFO- tid både morgen 

og ettermiddag, samt egen drikkeflaske.  
 Leker og kosedyr vil dessverre ikke være tillat å ha med på skolen eller SFO. 
 Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, 

og med en gang dere kommer hjem. 
 Ingen syke skal møte på skolen. 
 Vi må unngå fysisk kontakt mellom personer som håndhilsning og klemming, så godt det 

lar seg gjøre. 
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Mer informasjon finner dere i smitteveilederen for barneskole:  
 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 
  
 
Les også informasjon om Covid 19 på kommunens hjemmeside www.faerder.kommune.no 
 
 
Som alltid står det å ivareta barna på en god måte i fokus. Det er viktig at alle opplever 
skolehverdagen som forutsigbar, trygg og god. Det er i den forbindelse viktig at dere hjemme 
forbereder barna ut ifra informasjonen dere får fra kontaktlærerne. Et godt og tett skole/ hjem 
samarbeid er svært viktig, og noe vi verdsetter høyt.  
 
Er det noe dere tenker på, eller undres over, ta kontakt. Gå aldri med bekymringer rundt barnet 
ditt alene. Jo tettere vi samarbeider, jo bedre sikrer vi ivaretakelse av det enkelte barn. Vi er svært 
takknemlige for forståelsen, og imøtekommenheten dere har vist gjennom hele koronaperioden. 
Inngående informasjon vedr. det enkelte trinn kommer på ukebrevene for kommende uke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mvh 
Ledelsen ved Torød skole 
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