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Dato: 25.01.21 

 
Til alle foresatte ved Nesoddtangen skole: 
 

Det har vært noen hektiske dager etter at regjeringen besluttet at skolene på Nesodden skulle 
over til rødt nivå fra onsdag 27. januar t.o.m fredag 29. januar. Foreløpig gjelder dette frem til 
31. januar. De fleste av brikkene begynner å falle på plass, men vi trenger også dagen i morgen 
til å klargjøre alt. Vi vil derfor sende dere mer utdypende informasjon i morgen tirsdag. I dette 
skrivet informerer vi kort om status og hva dere må forberede dere på. 
 
Rødt nivå innebærer blant annet: 

- Klassene deles inn i mindre grupper/kohorter 
- Elevene er i faste klasserom 
- Kohortene har faste lærere, så langt det er mulig 
- Elevene er i samme kohort på SFO som i skole 
- Elevne i samme kohort skal ettestrebe en meters avstand til hverandre i klasserommet, i 

overgangssituajoner osv. 
- Ingen foreldre skal inn i skolebygningen  
- Forsterket renhold og hygjenerutiner 

 
Se ellers smittevernveilederen for barneskolen, Udir: 
Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020 (udir.no) 
 
Tirsdag 26.01.21 er det hjemmeundervisning. Kontaklærere sender ut informasjon om 
organiserin av dagen til foresatte. 
 
Onsdag 27.01.2021 åpner skolen igjen. For vår skole innebærer overgangen til rødt nivå at vi 
går fra 27 klasser til 53 kohorter/grupper, noe som skaper utfordringer når det gjelder tilgang 
til klasserom. Vi må også tilrettelgge for minst mulig trengsel i overganger i fellesområder og 
ganger, og må derfor redusere noe av undervisningen i perioden. 
 

- 1. – 2. trinn har skoledag fra kl. 08.30 – 13.00 – SFO fra 13.00 – 15.30 
- 3. – 4. trinn har skoledag fra kl. 09.00 – 13.30 – SFO fra 13.30 – 15.30 
- Informasjon om oversikt over kohorter på trinnet vil bli sendt foresatte v/kontaktlærer i morgen 

(tirsdag). Overordnet informasjon om organiseringen og oppmøtesteder ved levering/ankomst 
sendes ut av ledelsen i morgen (tirsdag).  

 
- 5. – 7. trinn skal ha et tilbud som er en kombinasjon av digital undervisning/hjemmeskole og 

noe fysisk oppmøte på skolen. Informasjon om oversikt over kohorter/grupper på trinnet vil bli 
sendt foresatte v/kontaktlærer i morgen (tirsdag). På grunn av plassmangel på skolen vil 
elevene få følgende fysiske tilbud på skolen (endringer kan forekomme), alt utover dette er 
hjemmeskole:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Dag  Klasse  Rom  Inngang Gruppe A  Gruppe B  

Torsdag  5a  Samfunnssalen Hovedinngang samfunnshuset  08.45-11.15  11.45-14.15  

Torsdag  5b  Lillesalen  Hvit dør under tak  08.45-11.15  11.45-14.15  

Torsdag  5c  KHV  Hovedinngang samfunnshuset  08.45-11.15  11.45-14.15  

Torsdag  5d  Musikkrommet  6. klassegangen  08.45-11.15  11.45-14.15  

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
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Fredag  6a  Mottak  Hovedinngang samfunnshuset  08.45-11.15  11.45-14.15  

Fredag  6b  Lillesalen  Hvit dør under tak  08.45-11.15  11.45-14.15  

Fredag  6c  KHV  Hovedinngang samfunnshuset  08.45-11.15  11.45-14.15  

Fredag  6d  Musikkrommet  6. klassegangen  08.45-11.15  11.45-14.15  

Onsdag  7a  Lillesalen  Hvit dør under tak  08.45-11.15  11.45-14.15  

Onsdag  7b  KHV  Hovedinngang samfunnshuset  08.45-11.15  11.45-14.15  

Onsdag  7c  Musikkrommet  6. klassegangen  08.45-11.15  11.45-14.15  

 
 

- For barn med foresatte med samfunnskritiske oppgaver, og for sårbare barn, gjelder skolenes og 
SFOs ordinære åpningstid i hele perioden etter påmelding til skolen/sfo. (Lenke til oversikt over 
samfunnskritiske roller: Liste over kritiske samfunnsfunksjoner - regjeringen.no) Følg denne 
lenken for påmelding til skole og SFO:  
 
Påmeldingsskjema 

 
Skolen minner samtidig om at ingen syke skal møte på skolen, også ved milde 
forkjølelsessymptomer. 
 
Det er krevende tider for alle som jobber i skolen og på SFO. Alle ansatte står på for at elevene 
skal ha gode dager på skolen og på SFO 
 
 
Med vennlig hilsen 
Christin Frøland Anders Ravn-Nilsen 
rektor ass. rektor   

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MV-PsCKC60aG983qV2kuZ686GvH1iddIpVkfzl4DmqpUNkVLMExCOEwwVU4wVVBRQ1E1T1g4VDREVS4u

