SKOLESTART AUGUST 2020
Hei alle foresatte på Åset.
Vi har gjort unna en sommerferie, august er på plass og vi gleder oss til å starte
opp med hverdager og skole igjen.
Våren og sommeren 2020 har vært preget av korona, og slik er det dessverre fortsatt. Etter
sommeren ser vi nå at det er endel usikkerhet knyttet til smitteutbredelse, og vi velger å følge råd
om strengt smittevern på skolen i håp om å redusere evt smitte på et tidlig tidspunkt.
VIKTIG: Er barnet ditt syk, skal det ikke komme på skolen! Ved sykdom anbefaler vi at alle tar
kontakt med legekontoret for eventuell testing. Videre gjelder det å forebygge smitte gjennom god
håndhygiene og holde avstand.
På skolen skal vi i så stor grad som mulig holde trinn fra hverandre. På grunn av utfordringer på
areal, velger vi å fortsette med ett trinn på Parken. Inntil videre skal 7. trinn få ha skoledagene sine
der. Foresatte på trinnet vil få egen melding med mer informasjon om dette fra kontaktlærere.
For alle elever: Når dere kommer på skolen, skal dere gå rett inn til deres respektive klasserom.
En voksen på trinnet vil være tilstede fra 08.30, og vi ber om at de som bor i gang- og
sykkelavstand til skolen ikke møter opp før 08.30. Inntil videre har vi ikke skolefruktordning.
Vi ønsker fortsatt å begrense besøk på skolen, ber om at dere avtaler direkte med kontaktlærer
dersom det er behov for treff. Ved levering av barn på skolen, ber vi om at det er maksimalt 3
voksne i garderoben samtidig.
SFO-barn på 1. trinn møter opp på SFO-bygget, mens SFO-barn på 2. og 3. trinn møter opp på
hovedbygget, 2. og 4. trinn har klasserom. Vi fortsetter med medbragt matpakke og drikke på
SFO.
Info for førstetrinnselever: Vi gleder oss masse på å møte dere! Vi satser på å ha felles oppstart i
tribunen mot kunstgressbanen. Fint om de voksne hjelper til med å holde avstand også her. Etter
vi har hatt et lite treff ute, blir elevene med lærerne på klasserommet mens foresatte blir med
rektor i kulturstua for et lite møte.
8. trinn skal møte sine kontaktlærere utenfor garderobe på ungdomstrinn mandag kl. 08.50.
Informasjon som omhandler de enkelte trinnene vil komme på ukeplaner og via visma.
Viser forøvrig til informasjon på kommunens hjemmeside.
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