Informasjon til elevene om koronasituasjonen og
skolestart august 2020
Gult nivå og smittevern
Ved skolestart den 18. august 2020 befinner vi oss fortsatt i en situasjon hvor vi må være
svært nøye med å ivareta smitteverntiltakene. Vi har «gult nivå», det betyr at hele skolekasser
kan være samlet til ordinære skoledager. Tiltakene beskrevet her vil fortsette til høstferien, så
vil vi igjen vurdere dem ut ifra gjeldende situasjon.
Ved sykdom
Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du ikke møte på skolen. Husk å gi beskjed
til kontaktlærer om at du ikke kommer på skolen. Ta kontakt med helsemyndighetene for å bli
testet for Korona. Vi har rutiner på skolen for å ivareta smittevern dersom noen blir syke i
løpet av skoledagen.
Soneinndeling på skolen
Da skolen ble åpnet igjen i mai, ble den delt inn i soner. Disse sonene skal fortsatt benyttes på
samme måte som før ferien. Hver sone har en bestemt inngangsdør og egne toaletter som
dere skal benytte. Dere skal oppholde dere i egen sone det meste av dagen. Vi har laget en
soneoversikt som er lagt som vedlegg til dette dokumentet, slik at at dere som er nye elever
og dere som allerede kjenner skolen skal ha god oversikt over alle sonene.
Klasserom
Dere vil nå ha deres eget klasserom, men dere kan ikke låne PC’er, ladere eller annet utstyr av
hverandre. Dere må selv ha med det dere trenger, og det er ikke mulig med dagslån av bøker
fra biblioteket. Mobiltelefoner skal oppbevares i veskene deres, ikke på pultene.
Vask i klasserom og håndvask
Det er håndvasker i de fleste klasserom. Det vil bli fylt opp med såpe og tørkepapir. Klasserom
som ikke har håndvask får utplassert håndsprit. Ved starten av hver økt må dere vaske hender
eller bruke håndsprit. I løpet av skoledagen må dere vaske hender/bruke håndsprit ofte. Det
kan føre til at hendene blir tørre. Dersom du har hud som lett blir tørr, kan det være lurt å ha
med seg fuktighetskrem på skolen.

Elevkantina og spising
Det vil fortsatt ikke være anledning til å sitte i elevkantina for å spise, men den vil være åpen
slik at dere kan handle mat og drikke der. Dere må gå ut samme inngang som dere går inn til
sonen deres og gå rundt bygget for å komme til kantina. Dere må så gå tilbake til
klasserommet eller spise ute. Etter spisepausen må pultene vaskes. Læreren sprayer
såpevann på hver pult og dere bruker tørkepapir til å vaske egen pult. Etter at du har vasket
pulten din må du vaske hendene/bruke håndsprit.
Kroppsøving og praktiske idrettsfag
Gymsal og garderober vil nå kunne benyttes av én klasse om gangen, det vil også være
anledning til å dusje. Før høstferien vil de fleste aktivitetsfag på idrett og kroppsøving foregå
utendørs.
Fraværsføring
Reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis og fraværsgrensen gjelder som
normalt fra skolestart for skoleåret 2020-2021. Dersom du må være hjemme fordi du har
symptomer på sykdom, er i risikogruppen eller har familie i risikogruppen, må du ha
dokumentasjon fra lege om dette.
Skoleskyss
Dere som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme dere til og
fra skolen. Det er ikke et krav om at dere holder en meter avstand til andre medelever, selv
om dette er et krav for andre reisende. Dere kan sitte/stå sammen på kollektivtransport, men
dere bør i størst mulig grad holde avstand til andre reisende. Husk å beregne god tid til
skoleveien da bussene kan være fulle.
Ellers gjelder Ruters smitteverntiltak som før; gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er
stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører. Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke
på åpne-knappen. Dersom du er syk eller kan være smittet, skal du ikke reise med
skolebussen.
Det er svært viktig at alle følger tiltakene som skolen har iverksatt for å redusere smittefaren!

Mvh Mari Helene Tønsberg,
rektor ved Rælingen videregående skole
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