
Nedenfor følger informasjon om testing av elever før de kommer på skolen etter nyttår. En 
forutsetning for dette er at kommunen mottar nok tester til å få til dette, men man antar at dette vil 
gå bra. 
  
Det er i kriseledelsen i dag besluttet å tilby tester til alle elever i Indre Østfold kommune før de skal ta 
skolebuss og/eller komme fysisk tilbake til skolen etter jul. Det er ikke ønskelig å gjøre dette på 
skolen da mange elever i så fall vil være nærkontakter allerede før man får gjennomført testing. For å 
få til dette blir det derfor hjemmeskole mandag 3. januar. I løpet av mandagen vil dere foresatte 
kunne hente tester på skolen. Når og hvor tester kan hentes organiseres av skolen, og nærmere 
beskjed blir gitt. Testing av elever som skal på sfo mandag 3. januar vil det bli laget en plan for, og 
dette kommer det også mer informasjon om. 
  
Det må igjen presiseres at en forutsetning for å få til dette er at det kommer nok tester til kommunen 
i løpet av romjulen. Det kan også komme endringer i disse planene dersom smittetallene tilsier 
fortsatt hjemmeskole videre utover i uke 1. 
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Til foresatte av elever ved Ringvoll skole 

 

Som dere kan lese fra teksten fra seksjonslederen er det en del usikkerhetsmomenter. Vi får alle 

fortsette å gjøre så godt vi kan og holde hverandre oppdaterte.  

 

Vi tilbyr dere å hente hurtigtester på Ringvoll skole, kl. 12-14, søndag 2. januar. Vi vet at mange har 

forpliktelser som gjør det utfordrende å få gjort dette i ukedagene så derfor gjør vi det slik.  

De av dere som har anledning til å komme i løpet av skoletida mandag er velkommen til å gjøre det. 

 

Jeg vil be dere benytte administrasjonsinngangen på den siden av skolen som vender mot 

barnehagen. 

 

Dersom det er noen som ikke får hentet testene, ber jeg dere ta kontakt med meg pr sms/tlf/e-post i 

løpet av søndagen så får vi ordnet dette. 

 

Trenger du forklaring eller oversettelse av denne teksten er det bare å kontakte meg så gjør vi så 

godt vi kan. (Please, do not hesitate to contact me if you need further information/translation.) 

 

Hilsen   

 


