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SKOLEN ÅPNES 
 

I løpet av uke 20 åpner skolene igjen. For vårt vedkommende åpner 5-10. trinn fra og med tirsdag 

12.05. Leder for FAU har vært med på denne avgjørelsen. Det har tatt noe tid å planlegge dette, 

men vi er klar for start fra ovennevnte dato. Foreldre og elever skal kunne føle seg trygge på at vi 

sikrer en forsvarlig drift av skolen i samsvar med gjeldende regelverk og hensynet til smittevern i 

tråd med veilederne som er publisert, linker følger vedlagt.  

 

Ut fra dette er tre hovedtiltak prioritert: 

1)  Syke personer skal ikke være på skolen  

2)  God hygiene  

3)  Redusert kontakt mellom personer 

 

For Kautokeino ungdomsskole gjelder følgende: 

 

1 Skolestart fra og med tirsdag 12.05. kl 08.30 

Klasserommene åpner kl 08.20 hver morgen og elevene bør gå rett inn på klasserommet sitt 

uten opphold andre steder på skolen. Elevene på samme trinn har pause samtidig. De kan være 

på klasserommet i pausene, men bør gå ut, på hver sin side av skolen og en lærer vil være til 

stede under pausen for å minne elevene om å følge smittevernreglene. Det er ikke tillatt å bruke 

sittebenkene i korridorene, da elever ikke bør skifte sitteplasser og sitte på hverandres stoler.  

 

2 Tilstedeværelse for elever og ansatte 

Alle elever og ansatte skal være på skolen. Om man er influensasyk, bør man være hjemme og 

komme på skolen tidligst en dag etter at man er blitt frisk. I tilfeller der man mistenker smitte 

av Covid-19 viruset, må fastlege kontaktes. Barn og unge som selv er i risikogrupper eller med 

familiemedlemmer i risikogrupper skal få tilrettelagt undervisning primært på skolen, men 

hjemmeundervisning kan også være aktuelt for gruppen. Fastlege bør kontaktes i slike tilfeller.   

 

3 Smittevern og god hygiene 

Elevene bør vaske hender før de drar hjemmefra om morgenen og straks de kommer på skolen, 

etter toalettbesøk, etter friminutt og før og etter spising. På klasserommene er det såpe, 

papirhåndklær, vaskemidler (Jif-spray) og rensemidler for skjerm. I korridorene er det 

spritdispensere med håndsprit, men håndvask bør prioriteres fremfor håndsprit, da såpe og vann 

fungerer bedre for å hindre smitte. Vaskeservant og dørhåndtak blir vasket to ganger pr dag av 

vaskepersonell, pulter og stoler, golv og klasserommet minst én pr dag. I tillegg kan elevene 

selv tørke av sin pult og stol flere ganger for dagen. PC er ikke nødvendig å vaske like ofte, da 

elevene kun skal bruke sin egen PC. Lærerne vasker smartboardene og tavlene.  

 

4 Holde avstand 

Alle skal holde minst én meter avstand til hverandre. Elevene kan passere hverandre i gangene 

og til og fra klasserommet. De kan ha 15 minutters pause sammen i skolegården. Under 

uteaktiviteter bør det også holdes avstand til hverandre. Når elevene vasker hender, holdes 

avstanden på minst én meter. Golvene ved vaskeservanter og spritdispenserne merkes etter én-

meters regelen.  

 



5 Organisering av skoledagen  

Elevene skal ha være på sitt klasserom hele dagen og skoledagen varer fra kl 08.30 til 14.30 

hver dag, bortsett fra onsdager da den varer til kl 12.30. Klassene beholdes slik de er (kalles 

også kohort, med maks 20 elever pr gruppe), bortsett fra den ene av 8. klassene som må deles 

pga romsituasjonen (klassen det gjelder får direkte beskjed). Hver elev skal ha sin egen 

sitteplass og ikke bytte med andre. Pultene blir merket med elevens navn. De skal ikke bytte 

rom i løpet av dagen og flere klasser vil ikke være på samme rom på samme dag. Skrivesaker 

bør være på skolen, på elevens egen pult og begrenses til å være en blyant/penn og viskelær. 

 

6 Organisering av undervisningen 

Det legges opp til ordinær undervisning i alle fag, iht egen ukeplan, men med mer bruk av 

digitale plattformer. Elevene må derfor ha med seg PC på skolen og hjemme og kun bruke sin 

egen PC. Skoledagen vil bestå av de fleste av skolens fag, imidlertid bortfaller valgfag da 

elevene ikke skal blandes på tvers av klassene (kohortene). Tilrettelagt undervisning 

(spesialundervisning) vil tilbys i samlet klasse. Kroppsøving vil foregå ute, samt at mat&helse 

ikke blir på skolekjøkkenet da man ikke skal lage og servere felles mat. Duodjiavdelingen vil bli 

brukt mandager, onsdager og fredager av én klasse pr dag. Ellers legger vi opp til lærerne ikke 

veksler mellom flere trinn på samme dag og at lærerne fordeles og jobber på klassetrinnsteam  

 

Skrivedager må muligens organiseres som hjemmearbeidsdag, men i hovedsak blir all 

undervisning tilrettelagt på skolen. Imidlertid vil klassene ha flg to dager disponible for ute-

/hjemmeundervisning, som disponeres for tverrfaglige temaer: 

 

    8. trinn - 26. mai og 9. juni 

     9. trinn - 19. mai og 4. juni 

10. trinn - 28. mai og 8. juni 

 

7 Skoleskyss 

Elevene følger vanlig skoleskyss til og fra skolen. De skal sitte på annenhvert sete og følge 

instruksene som gis av buss-sjåfør. Det er viktig at elevene forholder seg rolige under 

transporten og sitter kun på egen plass. Å vise disiplin og god adferd, er derfor svært viktig i 

denne situasjonen.  

 

 Nyttig informasjon: 
 http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

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

 

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

koronaviruset/smittevernveileder/regler-og-veiledning-for-skoler-under-kornautbruddet/ 

 

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

koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/informasjon-til-foreldre-med-barn-i-

skolen2/ 

 

Alle elever ønskes hjertelig velkommen tilbake til skolen! 

 

11.05.20 

 

Ellen J. Sara Eira 

rektor 
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