
          ”Vi får til det vi vil!” 

       Trygghet –  Glede – Respekt - Nysgjerrighet (TiGeRN) 
 
 

 

Til alle elever og foresatte ved Mosjøens skole 

August 2020  

 

Hei og velkommen til et nytt skoleår. 

 

Håper alle har hatt en fin ferie. Ved Mosjøen SFO har det i hele sommer vært full drift og elevene har 

hatt mange flotte dager her. Elevene fra 1.trinn til 4.trinn har vært sammen i en gruppe/kohort. 

Når vi nå starter opp på skolen igjen, starter alle skolene i Norge og i Vefsn på GULT nivå. Det betyr at 

hver enkelt klasse blir å betrakte som en gruppe/kohort. Denne gruppa skal være adskilt fra de andre 

gjennom hele skoledagen. Dette for å unngå og begrense eventuell smitte. Dette gjelder både inne i 

skolen og ute i skolegården.  

I skolen møter alle elevene ute og blir fulgt inn hver dag. Som før er det da vasking og spriting av 

hendene før skoledagen starter. 

SFO vil fra mandag 17.august være på hvert enkelt trinn sitt område for å unngå å blande grupper. 

Elevene starter da dagen på trinnets areal – ikke i SFO. Ut fra hvilke tider dere har meldt inn barna i 

SFO, blir de også da på trinnets bare i denne tiden både før og etter skoletid.  

2.-7.trinn starter mandag 17.august klokken 08.25 og oppmøte er som sagt ute i skolegården etter 

anvisning fra de voksne ute. 

1.trinn møter kl. 09.00 i uteamfiet inne i skolegården. Her blir elevene ropt opp og tatt imot av sine 

kontaktlærere og andre voksne. PGA smittevern har ikke foresatte adgang til å gå inn i skolen, men 

for dem som dette er ekstra vanskelig for, har vi satt kjøkkenet i SFO til disposisjon for de foresatte 

som absolutt må være igjen en liten stund denne dagen. Da er det mulighet til en bedre oppstart for 

alle.  

 

Vi gleder oss til å starte opp et nytt og godt skoleår 😊 

 

 

Mvh Karl Børre Krogh 

Rektor Mosjøen skole  


