Kjære foreldre
De siste ukene har vært underlige for oss alle. Vi har opplevd en unntakstilstand som er
veldig spesiell. Nå ser det heldigvis ut for at vi er begynt på en vei tilbake mot det normale.
Hvor lang tid dette vil ta vet vi ikke, men nå får vi heldigvis starte opp med skoledrift fra
11.mai.
Udir (Undervisningsdirektoratet) har sendt skolene en veileder i forbindelse med skolestart.
Veilederen peker på 3 grunnpilarer for å bremse smittespredningen:
1. Syke personer skal ikke være på skolen.
2. God hygiene på skolen (og privat).
3. Redusert kontakthyppighet mellom personer.
Den gir oss også veiledning i hvordan vi skal gjøre dette praktisk. Nedenfor skisserer vi opp
de rutinene som vil være gjeldende for DUH i ukene frem mot sommerferien. Dette er
rutiner som det er viktig at både elever og ansatte følger.
Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?
1. Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke
møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
2. Elever og ansatte som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Det er
helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge.
3. Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med
bekreftet covid-19 skal være i karantene.
Når sykdom oppstår på skolen.
1. Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem. Dette skjer ved
følgende prosedyre
a. Foreldrene varsles og bes hente eleven. En skal ikke bruke offentlig transport
b. Eleven skal vente i eget rom inntil han/hun er hentet.
c. Den syke bør ha på munnbind dersom en ikke har mulighet til å holde 2 meter
avstand
d. Ved behov for toalett skal ikke dette brukes av andre før det er rengjort.
Hva hvis en i husstanden til en elev/ansatt er syk?
Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal
eleven/den ansatte møte på skolen som normalt.

God hånd- og hostehygiene på skolen
1. Håndvask skal foregå med lunkent vann og flytende såpe.
2. En skal vaske seg i minst 20 sekunder.
3. Elever og ansatte bør ikke bruke håndsmykker eller ringer
Når skal en vaske hendene?
1. Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem.
2. Når man kommer til skolen.
3. Etter hosting/nysing.
4. Etter toalettbesøk.
5. Før og etter måltider.
6. Etter at man kommer inn fra uteaktivitet.
7. Etter kontakt med dyr.
8. Ved synlig skitne hender.
Hostehygiene
1. Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte. Det er slike
papirbeholdere i alle klasserom.
2. Hvis en ikke har dette tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster
eller nyser.
3. Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Forsterket renhold på utsatte områder
1. Vi kommer til å innføre vask av toaletter, vaskeservanter, etc. flere ganger hver dag.
2. Engangs papirhåndkle og såpe er tilgjengelig både i klasserom og på toaletter.
3. Alt søppel blir tømt hver dag.
4. Dørhåndtak, stoler, lysbrytere, andre bordflater som berøres rengjøres hyppig blir
rengjort flere ganger daglig.
5. Pulter/arbeidsplasser rengjøres daglig.
Redusert kontakt mellom personer
1. Det skal ikke arrangeres større fysiske møter og samlinger. Alle større samlinger som
klassefester, foreldremøter m.m. blir derfor utsatt på ubestemt tid.
2. Vi vil i den grad det er mulig ha faste ansatte til hver gruppe. Grupper skal i minst
mulig grad blandes med andre grupper.
3. Lærertetthetsnormen for ungdomstrinnet (20 elever pr ansatt) er et utgangspunkt
for gruppestørrelser.
4. Elevene bør i størst mulig grad omgås samme gruppe elever og ansatte gjennom hele
dagen.
5. Fremmøte på ulike tidspunkt kan være et aktuelt tiltak for å redusere antall elever
som er på skolen samtidig. Oppmøte før timene skal skje utenfor bygningen. Vi
anbefaler derfor, der det er mulig, at elevene kommer til skolen så nær skolestart
som mulig om morgenen. De ulike gruppene vil ha egne innganger og egne toaletter
på skolen. Dette vil elevene bli informert om før de starter opp.

6. Klassene skal ha pauser på ulike tidspunkt for å begrense antall elever som er ute
samtidig.
7. Bruk av offentlig transport til og fra skolen skal begrenses der det er mulig.
8. Utegym. anbefales.
9. Vi skal unngå aktiviteter med nærkontakt mellom elevene.

Voksne (foresatte/ansatte)
Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for
tilrettelegging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko i hjemmet.
For elever med foresatte (andre i husholdningen) i risikogruppe, bør det opprettes dialog
mellom skole og foresatte om det er mulig å tilrettelegge. I slike tilfeller bør også hensynet til
barnets/ungdommens beste tillegges stor vekt. Det er derfor viktig at dere som foresatte gir
skolen omgående beskjed hvis dette er aktuelt.
Opplæring av ansatte og informasjon til foresatte
Ansatte vil få opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som er beskrevet i
veilederen. Dette vil skje før elevene kommer på skolen.
Foresatte skal være trygge på at det er forsvarlig at ungdommene kommer tilbake til skolen.
Skoleutstyr
I den perioden som ligger foran oss må alle elevene ha med seg lærebøker, notatbøker m.m.
Det vil ikke bli anledning å låne bøker på skolen dersom elevene har lagt bøkene igjen
hjemme. Dette av smittevernhensyn.
Elevene vil få utdelt skrivesaker første dag de kommer til skolen. Skrivesakene må de selv ta
vare på og ta med på skolen hver dag. Det vil ikke være anledning til å låne skrivesaker av
skolen eller medelever hvis de ikke har med egne skrivesaker. Dette av smittevernhensyn.
Annet
Mobiltelefoner vil ikke bli samlet inn om morgenen i perioden frem mot sommerferien.
Dette av smittevernhensyn. Dersom elevene tar med mobiltelefon på skolen skal den
oppbevares i skolevesker/lommer og ikke tas frem. Se ellers skolens regler for bruk av
mobiltelefon.

