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Velkommen til nytt skolår ved Olderskog skole 

 

Det er med glede vi ønsker alle velkommen til et nytt skolår ved Olderskog skole. Vi ønsker 

alle barn som starter på 1.trinn spesielt velkommen! 

 

Vi starter på gult nivå i forhold til smittevern. Det innebærer at alle elever kan være sammen 

med hele gruppen sin inne. Vi kan ikke blande elever fra de to gruppene inne. Ute vil vi måtte 

dele skolegården slik at hvert trinn har sitt eget område, og ikke kan blande seg med andre 

klassetrinn. Skolen tar smittevern på høyeste alvor, og vi håper alle foreldre og elever er 

trygge i forhold til at elevene er godt ivaretatt og at skolen gjør det den kan for å unngå 

smitte. Vi har egne toaletter for hvert trinn, slik at det er mulig å spore smitte om det skulle 

bli nødvendig. 

Slik arbeider vi for å unngå smitte ved Olderskog skole: 

• Ingen foresatte får komme inn på skolen eller SFO 

• Vi lærer elevene gode rutiner for håndvask, basert på Folehelseinstituttets anvisninger 

• Vi lærer elevene rutiner for å hoste i albuen, og vaske hender etterpå. 

• Vi bruker våtservietter og desinfeksjon på tur. 

• Vi er mye ute, både i undervisning og på SFO. 

• Vi har gode rutiner rundt måltider. Elevene har egen matpakke, melk får de som skal 

ha skolemelk på skolen. Andre har med egen drikkeflaske. Elevene som har SFO 

plass må ha med egen matpakke og drikke til SFO - tiden. 

• Skolegården blir inndelt i soner for hvert trinn. 

• Elever som er syke skal ikke møte på skolen, men kan komme på skolen så snart de er 

fri for symptomer. 

 

Elever på 1.trinn møter i skolegården mandag 17. august kl. 09.00 utenfor SFO og 

1.trinnsinngangen på småskolen. Her blir de tatt imot av rektor, inspektør, SFO – leder, 

lærere og assistenter. Første skoledag slutter 1.trinnet kl. 11.30. 

Elevene fra 2. til 7.trinn begynner mandag 17. august kl. 08.25. De kan møte i skolegårdene 

fra kl. 08.10 på følgende områder: 

2.trinn: utenfor 2 og 3. trinnsinngangen, småskolen 

3.trinn: ved sandkassen, småskolen 

4.trinn: ved 4.trinnsinngangen, storskolen 

5.trinn: ved 5.trinnsinngangen, storskolen 

6.trinn: på fotballbanen, storskolen 

7.trinn: indre skolegård, storskolen 



Her vil de bli møtt av lærere og assistenter på sine trinn.  

 

SFO må organiseres trinnvis, noe som er veldig ressurskrevende i forhold til bruk av voksne. 

Det betyr at vi må be om at foresatte leverer en plan for når de MÅ ha SFO – plass for sine 

barn. Info fra SFO – leder er sendt ut til alle som har SFO – plass.  

Skoleuka er litt fornadret fra i fjor. I år er det kortdag på onsdagene ved alle skolene i Vefsn 

kommune. Det betyr at alle elevene slutter kl. 12.00 på onsdager. Da går bussene med en 

gang skolen er ferdig. 

Leksehjelp for elevene på 5. - .7trinn blir på torsdager kl. 14.10 – 15.00. Denne vil være på 

7.trinnsavdelingen. 

7.trinnet vil få leirskole i løpet av høsten på Holmen gård. Informasjon om dette blir sendt ut 

litt senere. 

Tabellen viser start og slutt på skoledagen: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1. – 4. 08.25 – 14.00 08.25 – 14.00 08.25 – 12.00 08.25 – 14.00 08.25 – 14.00 

5. – 7.  08.25 – 14.10 08.25 – 14.10 08.25 – 12.00 08.25 – 14.00 08.25 – 14.00 

SFO ved 

behov 

06.30 – 16.30 06.30 – 16.30 06.30 – 16.30 06.30 – 16.30 06.30 – 16.30 

 

Olderskog skole bestreber seg på å møte hver enkelt elev i forhold til deres ulike behov. Vi 

oppfordrer dere som foresatte til å ta raskt kontakt med kontaktlæreren om det er noe dere 

lurer på. Rektor og inspektør er selvfølgelig også tilgjengelig for å svare på spørsmål eller om 

dere har noe dere vil diskutere med oss, og vi hører gjerne fra dere for både ris og ros. 

Vi forutsetter at voksne i heimen vil støtte opp om arbeidet som gjøres på skolen, og viser 

interesse for elevens læringsprosess. De forventningene dere har til barnet er avgjørende for 

utvikling av leseferdigheter og andre ferdigheter. Barn trenger å bli sett av voksne som bryr 

seg om dem! 

På grunn av koronasituasjonen vil det bli arrangert foreldremøter trinnvis i år. Disse møtene 

vil bli holdt i gymsalen utover høsten. 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til skolestart! 

 

Med vennlig hilsen 

ledelsen   

 


