
 
 

 
Informasjon knyttet til åpningen av skolene i uke 20 

 
Kommende uke har vi gleden av å ønske 5. – 10. trinn velkommen tilbake etter en lang periode 

med hjemmeundervisning. Dette skjer etter at vi siden 27. april har høstet nyttige erfaringer fra 

gjenåpningen av 1.-4. trinn.  

 

Slik åpnes skolene:  

 

Barneskolen 

 

 1.-4. trinn – videreføring av dagens praksis 

• Skoledagen starter og slutter i tråd med elevenes ordinære timeplan. 

• Det gis tilbud om SFO for elever på 1. og 2. trinn fra kl. 07.30 etter påmelding til SFO-

leder. 

• Det gis tilbud om SFO for elever fra 1. - 4. trinn på ettermiddagen frem til 16.30, også her 

etter påmelding til SFO-leder. 

 

5.-7. trinn åpner onsdag 13. mai 

• Nærmere informasjon om organiseringen blir gitt fra den enkelte skole, og tilbudet 

som gis vil kunne være en kombinasjon av hjemmeundervisning og oppmøte på skolen. 

Det vil kunne være lokale variasjoner avhengig av tilgjengelige lokaler og av hensyn til 

smittevern. 

 

Ungdomsskolen 

  

8.-10. trinn åpner onsdag 13.mai. 

• Nærmere informasjon om organiseringen blir gitt fra den enkelte skole, og tilbudet 

som gis vil kunne være en kombinasjon av hjemmeundervisning og oppmøte på skolen. 

Det vil kunne være lokale variasjoner avhengig av tilgjengelige lokaler og av hensyn til 

smittevern. 

 

De elevene som er i risikogruppen, og derfor har legeerklæring om at de ikke kan møte på skolen, 

vil få hjemmeundervisning. 

 

Den oppdaterte nasjonale veilederen med smittevernråd ble publisert torsdag 7. mai i forbindelse 

med regjeringens beslutning om å åpne skolene for de resterende trinnene. Det er innført 

ekstraordinære hygienetiltak på alle skoler med utgangspunkt i veilederen samt lokale 

retningslinjer. Ansatte får opplæring for å redusere sjansene for smittespredning, bl.a. gjennom 

inndeling av elevene i grupper (kohorter).  

  

Husk de grunnleggende smitterådene:  

• Syke personer skal ikke være på skolen 

• God hygiene (vask hendene ofte, host/nys i papir eller albuekrok) 

• Redusert kontakthyppighet mellom personer 

 

Vi ser fram til å få elevene tilbake på skolene! 

 

Mvh 

Kriseledelsen i Nesodden kommune 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

