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Til foreldre/foresatte i
Holmestrandsskolen

Onsdag 22. april 2020
Gjenåpning av barneskolen 1. - 4. trinn og SFO
Mandag åpner skolen igjen. Det ser vi fram til. Det er utarbeidet en detaljert og tydelig veileder
som vi legger til grunn for planlegging og drift av skolene framover. Ansatte er godt i gang med
planleggingen slik at alle smitteverntiltakene følges opp på en god måte. Barn er mindre utsatt
for smitte, og kombinert med gode smitteverntiltak er det trygt å sende barna til skolen. Vi ber
alle foresatte lese dette informasjonsskrivet og Veilederen grundig, og følge med på ytterligere
informasjon som gis ved den enkelte skole.
Veilederen har tre grunnpilarer for smittevern
1. Syke elever og ansatte skal ikke være på skolen
Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte
på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn.
Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon, skal ikke levere eller
hente barn på skolen.
2. Gode hygienetiltak
Les veilederen for utfyllende liste av tiltak. Disse følges opp ved den enkelte skole.
3. Redusert kontakthyppighet mellom personer
Prinsippet er at få elever og ansatte omgås gjennom dagen. Skolene utarbeider
detaljerte planer for å redusere antall elever og ansatte som har kontakt gjennom
skoledagen.
Anbefaler at elevene kommer på skolen
For barn er det sosiale fellesskapet helt sentralt for personlig utvikling og trivsel. De siste ukene
har vi sett hvor godt skolen kan fungere digitalt, og jeg er stolt av den innsatsen elever og
ansatte har lagt ned. På den annen side er det godt at barn og ansatte i skolen nå kan møtes
igjen. Vi planlegger oppstarten for å ivareta helse og trygghet på en best mulig måte. Innenfor
slike rammer er vi sikre på at barna nå bør komme på skolen, og vi anbefaler sterkt dere foreldre
å støtte opp om dette. Foresatte som nå velger å holde sine barn hjemme fra skolen må selv ta
ansvaret for undervisningen. Skolene må nå følge opp elever som er på skolen, og de av elevene
som av medisinske grunner ikke kan være på skolen. Veilederen er tydelig på at de aller fleste
barn kan være på skolen. Barn med astma, allergier og diabetes er tilfeller helsemyndighetene
vurderer kan delta i undervisning på vanlig måte. Utfyllende informasjon finnes i veilederen. Er
du i tvil tar du kontakt med fastlegen.
Fremmer sykling, gåing og egentransport til skolen
Det kommer frem av Veilederen at bruk av offentlig transport til og fra skole begrenses så mye

Holmestrand kommune
Pb 312, 3081 Holmestrand
Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand
Tlf: 33 05 95 00
post@holmestrand.kommune.no
Org.nr.: NO 917 151 229

som mulig. Kommunen anbefaler derfor at elever som har mulighet til det sykler eller går til
skolen. Foresatte kan også organisere egentransport. På en slik måte kan vi sørge for at de som
er avhengig av skolebuss eller offentlig transport kommer seg til skolen uten å bli utsatt for økt
smitterisiko. Nærmere informasjon om transport vil komme fra den enkelte skole.
Redusert åpningstid og ingen matservering i SFO
For å imøtekomme tiltakene i Veilederen ser vi det som nødvendig å redusere åpningstiden for
SFO. Åpningstiden er fra 08.00 til 15.30. Vi vet at det skaper utfordringer for noen. Kommunen
vil fortløpende vurdere å utvide åpningstiden. For foresatte som har arbeid i en samfunnskritisk
tjeneste og for barn med særlige omsorgsbehov, vil skolene unntaksvis kunne tilrettelegge for
tidligere oppstart eller å hente barnet senere. Vi ber innstendig om at det kun bes om slik
tilrettelegging når det ikke finnes andre alternativer for familien. Skolene er svært presset på
personalressurser i den situasjonen vi er i nå, og for å komme igjennom denne perioden på en
god måte er det viktig at alle bidrar i denne felles dugnaden. Grunnet smitteverntiltakene og
kapasitetshensyn i forhold til bemanning blir det ikke matservering i SFO inntil videre.
Matpenger blir kreditert.
Undervisningen og oppfølging av enkeltelever
Vi skal gjøre så godt vi kan for å følge fag- og timeantall, men det vil de kommende ukene bli
avvik fra normalen. Dette er tilpasninger vi gjør av smittevernhensyn. Elever som har
enkeltvedtak som gjelder spesialpedagogisk oppfølging eller andre tilrettelegginger vil bli fulgt
opp, men jeg gjør oppmerksom om at det kan bli endringer i innhold og omfang i dette tilbudet
for de elevene det gjelder. En midlertidig forskrift for skoler og barnehager gir kommunen som
skoleeier anledning til å gjøre endringer som beskrevet over. Vi håper på forståelse for
eventuelle endringer i den situasjonen vi er i.
Foreldrebetaling
Det skal ikke betales for SFO plass i den perioden SFO har vært stengt i mars og april. Beløp som
er innbetalt vil bli kreditert. Nasjonale myndigheter har besluttet at foreldrebetaling for SFO
gjelder fullt ut fra og med 27. april. Foresatte som har barn i SFO i perioden 14. til 24. april vil bli
fakturert for disse dagene i tråd med nasjonale retningslinjer. I forbindelse med at SFO har
kortere åpningstid vil det ikke bli redusert foreldrebetaling. Kostpenger krediteres i den perioden
det ikke er matservering ved SFO. Foresatte som velger å holde barn med SFO plass hjemme fra
skolen etter 27. april vil bli fakturert på vanlig måte. Barn som er i en risikogruppe, og har
legedokumentasjon på dette, kan ikke benytte plassen i SFO og foresatte kan søke om fritak for
foreldrebetaling. Et enkelt søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.
Samarbeid om godt smittevern
Et godt smittevern forutsetter et samarbeid mellom skole og hjem, og derfor skal elever vaske
hender grundig før de møter om morgenen og når de kommer hjem på ettermiddagen. Dette er
et eksempel på at smitteverntiltakene fungerer best når vi er sammen om tiltakene. Et annet
viktig tiltak er at vi sammen reduserer kontakthyppighet på skolen og i fritiden. Foresatte må
følge opp at barna så langt som mulig omgås de samme vennene på skolen og i fritiden. Tiltak
som gjøres i skolen vil ha liten effekt hvis barna leker med andre barn i fritiden.
Koronaepidemien er ikke over og vi må følge opp smitteverntiltakene sammen. Vi gleder oss til
at elevene nå kommer tilbake til skolen. Det er trygt, og vi skal gjøre vårt beste for at læring i et
sosialt felleskap og godt smittevern, håndteres på en god måte. Hvis du har spørsmål, er du
velkommen til å ta kontakt med kontaktlærer.
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Veileder om smittevern i barneskolen

Informasjon til foreldre oversatt til flere språk
Med hilsen
Robert Rognli
kommunalsjef oppvekst

