
 

     
     
     

 

Informasjon om skolestart på Moen skole 17.august 2020 
 
Jeg håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ønske dere alle velkommen igjen. Vi har 
brukt plandagene nå til blant annet å sikre en oppstart som er i tråd med de smittevernreglene som 
gjelder for Indre Østfold. Vi tar sikte på å åpne på et såkalt «gult» nivå, slik vi avsluttet før 
sommerferien, men med noen flere begrensninger i tråd med retningslinjene i kommunen. Det er 
dessverre fortsatt usikkert om vi får gjennomført skolestart som planlagt. Endelig avgjørelse om 
skolestart tas av kommunestyret søndag klokken 12. Jeg ber alle om å følge oppdateringene på 
kommunens hjemmeside io.kommune.no.  
 
Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal 
følge med på at elevene har det bra, og at elevene får den omsorgen de har behov for. I perioden 
fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av: 

• Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke. 
• Vask hender før dere kommer på skolen. 
• God håndhygiene og renhold er viktig på skolen. 
• Vi skal holde god avstand til andre. 

 
På Moen skole gjelder følgende tilpasninger til kommunens generelle retningslinjer, og må leses i 
sammenheng med informasjon sendt ut fra kommunen. 
 
1.trinn møter til første skoledag utenfor inngangen til 1.trinn 9.30. Foreldre kan følge barnet inn på 
skoleplassen og være med når vi ønsker elevene velkommen. Vi ber imidlertid om at kun friske 
personer møter på skolen og at dere holder god avstand til andre. Foreldre kan ikke følge barnet inn i 
skolebygget. Første skoledag avsluttes klokken 12.30 elevene hentes utenfor inngangen eller går til 
SFO. Fra andre skoledag gjelder ordinære timeplan og barnet må hentes og leveres ved porten.  
 
2.-4.trinn møter til ordinær timeplan med oppstart 8.45. Følger dere til skolen så må barnet leveres 
ved porten og gå til sin sone på uteområdet. Det vil være voksne ute som kan møte barnet og bistå. 
 
5.-7.trinn vil ha hjemmeskole en til to dager i uken de første to ukene, men ellers følge vanlig 
timeplan. Foreldre skal ikke følge eleven inn på skoleplassen. 
Første skoledag møter 5.-7.trinn på skolen på følgende tidspunkter: 
 5.trinn: 8.45 – 14.00 
 6.trinn: 8.45 – 11.20 
 7.trinn: 11.45 – 14.00 
Fra andre skoledag gjelder denne rulleringen på trinnene: 
 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
5.trinn Hjemmeskole Vanlig 

skoledag 
Vanlig 
skoledag 

Vanlig 
skoledag 

Vanlig 
skoledag 

6.trinn Vanlig 
skoledag 

Vanlig 
skoledag 

Hjemmeskole Turdag Vanlig 
skoledag 

7.trinn Vanlig 
skoledag 

Hjemmeskole Vanlig 
skoledag 

Vanlig 
skoledag 

Hjemmeskole 

  
Kontaktlærere sørger for mer konkret informasjon om skoledagen via ukeplan og infoskriv. 



 

     
     
     

 

Det skal være trygt å gå på skolen 
Vi har en rekke tiltak for å sikre tryggheten til våre elever og ansatte. Alle elever har sin klasse som 
kohort. Elevene kan omgås som vanlig i sin kohort, men har sine friminutt på egen sone på eget trinn. 
Alle trinn har egne toaletter og vi skal unngå trengsel i oppstilling ute, i garderober, toaletter og ved 
håndvask. Dette er kjent praksis fra skolehverdagen før sommeren.  
 
Elevene stiller opp på oppmerkede streker ute før de går inn i skolebygget, og elevene vasker hender 
når de ankommer og når de går, ved måltider og toalettbesøk samt ved synlige skitne hender.   
 
Ansatte beveger seg i minst mulig grad mellom kohortene, og alle voksne skal holde god avstand til 
hverandre og elever de normalt sett ikke omgås. 

SFO 
SFO holder åpent fra 7.00 til 16.30. Elevene må leveres og hentes ute. Det legges opp til mye 
uteaktivitet og elevene omgås kun sine kohorter eller samarbeidende kohorter. 
 
     ---------- 
 
Med dette vil jeg ønske alle en god og trygg skolestart. Dersom du søker mer informasjon eller har 
spørsmål er du oppfordret til å ta kontakt med oss. For mer generell informasjon om smitteverntiltak 
i kommunen så henviser jeg til kommunens hjemmesider. 
 
En gledelig nyhet helt til slutt er at skolegården har fått nye og spennende asfalt-trykk som elevene 
kan glede seg til å utforske. En stor takk til FAU og elevrådet som har bidratt med finansieringen.  
 
Askim 14.08.2020 
 
Med Vennlig Hilsen 
 
Ingjerd Stordahl 
Rektor 
Moen skole 
 
 
 


