
 

 

Til elever og foreldre ved Folldal skole 

 

Godt nytt år til dere alle! 

 

Søndag ettermiddag kom beskjed fra myndighetene om at alle landets ungdomsskoler er satt på rødt 

nivå mens barneskolene fortsetter på gult nivå som i høst. Ordningen med rødt for ungdomstrinnet 

gjelder i første omgang fram til og med 18.januar.  

 

For alle gjelder følgende:  

- Syke personer/personer med luftvegssymptomer skal (fortsatt) ikke møte på skolen. Vi 

oppfordrer alle med symptomer til raskt å ta kontakt med legekontoret for eventuell 

koronatest.  

- Håndhygiene utføres (fortsatt) etter vanlig praksis.  

- Klassene defineres (fortsatt) som kohorter.  

- Garderobene v/gymsal er stengt i denne perioden, mens A-salen er åpen. Elevene må komme 

på skolen ferdig skiftet for krø, alternativt utegym.  

- Skoleskysselever må holde avstand til andre elever når de venter på bussen og skal sitte 

sammen med husstandsmedlem eller elev fra samme kohort på bussen.   

 

For ungdomstrinnet gjelder i tillegg:  

- Vi skal etterstrebe 1m avstand mellom elever og mellom elever og ansatte, også innad i 

kohorten.  

- Kroppsøving er lagt sist på dagen – elevene drar hjem etter krø uten dusj.  

- I denne perioden skal klassene benytte følgende rom:  

o 10.kl: rom 270 som klasserom. Fellesareal er grupperom.  

o 9.kl: rom 258 som klasserom. Grupperom 260.  

o 8.kl: rom 254 som klasserom. Grupperom 255 og 261.  

- Musikkundervisning skjer på klasserommet 

- Utrinnsfløya er åpen slik at elevene kan få komme inn om morgenen når de ankommer skolen. 

De utfører håndvask og går rett til klasserommene sine. Opphold i fellesareal ut over håndvask 

er ikke tillatt. 10.kl vasker hender på rom 270.  

 

Helsemyndighetene anbefaler at kontakt med elever fra andre kohorter på fritid begrenses, og vi 

oppfordrer alle til å etterkomme dette i disse fjorten dagene fram til 18.januar. Er vi flinke til å 

begrense spredning av smitte ved å overholde smittevernreglene vil vi forhåpentligvis komme raskt 

tilbake til gult nivå på hele skolen.  
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