
Til elever og foreldre 

 

Skolestart ved nye Grøtvedt skole 

Skolen starter opp mandag. Vi gleder oss til skolestart!  

Lærerne møter elevene i skolegården. Skolens ledelse vil også være tilstede. Nye elever møter også i 
skolegården.  

I lys av den pågående pandemien må vi opprettholde smitteverntiltakene, i første omgang for de to 
første skoleukene: 

- Syke må holde seg hjemme. Vi har lav terskel for å sende elever hjem ved sykdom 
- Hender skal vaskes når elevene går inn i klasserommene og etter anvisning fra lærer 
- Vi tilstreber hele tiden 1 m avstand. Voksne ansatte må holde en meters avstand for å hindre 

smittespredning 

Organisering nå: 

- Hver klasse er en kohort  
- Skolegården er inndelt i soner 
- Elevene stiller opp ute før de skal inn på skolen 
- Toaletter i kjelleren benyttes og dørene er merket (det er tilgang fra skolegården) 
- Svømming utgår 
- Kroppsøving foregår ute (ingen dusjing på skolen) 
- Fysak og leksehjelp igangsettes tidligst uke 37 

 

Trinn Oppstartstid første 
skoledag 

Annet vedr. skolestart 

1 O900 Slutter 1230 mandag 17.8. Foresatte kan ikke følge elevene inn i 
skolebygget. 

2 0825 Slutter 1350 første skoledag 
3 0825 Slutter 1350 første skoledag 
4 0825 Slutter 1350 første skoledag 
5 0825 Slutter 1350 første skoledag 

Hjemmeskole fredag til og med 28.8 (uke 35) 
6 0825 Slutter 1350 første skoledag 

Hjemmeskole onsdag og torsdag til og med 28.8 (uke 35) 
7 Hjemmeskole fra kl. 

1130 
Hvis elever ikke har PC-tilgang hjemme, kan det lånes fra skolen. 
Inngang ved fotballøkka benyttes. Foresatte har ikke adgang. 
7a kan hente PC på klasserommet fra kl. 0900 – 1000 
7b kan hente PC på klasserommet fra kl. 1000-1100 
Hjemmeskole mandag og tirsdag til og med 28.8 (uke 35) 

 

Fram til og med 28.8 (uke 35) holder skolefritidsordningen åpent fra 0730 – 1630. Vi har nå tettere 
bemanning og inndeling av elevene i kohorter. SFO vil være på Eid kommende uke og elevene følges 
til /fra Grøtvedt. 

Slik situasjonen er nå, har ingen andre enn elever og ansatte tilgang til skolebygget. 



Kontaktinformasjon til Grøtvedt skole: 

- Grøtvedt skole, tlf.: 69 68 12 50 
- Grøtvedt skole, mail: grotvedtskole@io.kommune.no eller post@io.kommune.no   
- Elisabeth Ullnæss, avdelingsleder SFO, tlf. 951 65 573 
- Siri Havstein, avdelingsleder 1-4, tlf. 408 77 737 
- Kari Kristiansen, avdelingsleder 5-7, tlf. 416 23 131 
- Gunnar Aandstad, rektor, tlf. 47 83 33 36 

Vi står nå midt i en flytteprosess fra Eid til Grøtvedt. Dette har vært vanskelig å få til slik vi ønsket, så 
mye av det vi flytter med oss er ennå ikke ryddet på plass. Allikevel er vi glade for en flott 
skolebygning og skolegård, nytt inventar i de fleste rom og fine garderobeløsninger. Skolen er blitt 
utrolig fin! 

Vil gleder oss til å se alle igjen. Velkommen til skolestart! 

 

Askim, 14. august 2020 

 

Gunnar Aandstad 
Rektor, Grøtvedt skole 


