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Velkommen til skolestart på Engebråten skole høsten  2020 
 
 
Vi håper alle har hatt en god sommerferie og er klare til skolestart. Vi gleder oss! 
 
Ved skolestart og utover høsten vil vi følge opp Folkehelseinstituttes smittevernsveileder 
utarbeidet for ungdomsskolene. Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med 
grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak skolen skal følge. Vi er pr. nå på 
gult nivå. Det er viktig at dere som foresatte er oppdatert på det grunnleggende i denne 
veilederen og også snakker med egne barn om dette. 
 
De viktigste punktene ved gult beredskapsnivå på En gebråten skole er:  
 
1. Ingen syke skal møte på skolen.  
Har man symptomer på luftveisinfeksjon skal man holde seg hjemme.  
 
2. Skolen følger opp kontaktreduserende tiltak. 
- Vi skal unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)  
- Hele klasser regnes som en kohort, men kohorter på trinn kan samarbeide hvis det 
organiseres for at kohortene sitter samlet og har fysisk avstand til andre kohorter. 
- Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men skal holde avstand til elever hvis 
mulig 
- Vi organiserer og følger opp elevene for å unngå trengsel og store samlinger 
- Vi hjelper elevene til å holde avstand i pauser/friminutt. Elevene som har klasserom i 
samme bygg, får tildelt egen skolegård.  
- Elevene skal ikke forlate skolens område i friminutt.  
- Elevene ved Engebråten skole ikke ha mulighet til å benytte seg av matbutikker i 
nærområdet i skoletiden. Alle elever må derfor medbringe egen mat og drikke. Mat og 
drikke skal ikke deles med medelever.  
- Skolen har pr. nå ikke mulighet til å åpne opp for salg av mat i skolens kantine. Her ser 
vi på mulige løsninger hvor vi vil kunne opprettholde smittevern.  
 
3. Skolen skal sørge for god hygiene og gjennomfører forsterket renhold. 
 
På udir.no kan dere lese mer spesifikt om hva gult smittevernsnivå innebærer for 
gjennomføring av skoledagen. 
 
Det oppfordres sterkt til å ikke bruke kollektivtrafikk til skolen. Gå eller sykle der det er 
mulig. 
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Først skoledag mandag 17.08.20 
 
Elever på 8. trinn 
Elever på 8. trinn møter i festsalen til ulike tider på mandag. Elever fra 8a1/8a2 og 
8b1/8b2 møter 09.30 
 
Elever fra 8c1/8c2 og 8d1/8d2 møter 10.30. Elevmentorene vil være tilstede, så det er 
bare å spørre disse hvis du lurer på noen. Elevene vil ønskes velkommen av skolens 
ledelse og elevrådet, før man går klassevis med kontaktlærere. Ta med skrivesaker, mat 
& drikke og hengelås til skap.  
 
Elever på 9. og 10. trinn 
Elever på 9. og 10. trinn møter på anviste plasser – se oversikt under. 10. trinn starter 
til 08.30, mens 9. trinn starter til 09.00.  Ta med skrivesaker, mat & drikke og hengelås 
til skap.  
 
Oppmøte og romoversikt oppstart:  
 
10A1 -    rom D13 – Møtes utenfor D-
bygget 
10A2 -    rom D14 – Møtes utenfor D-
bygget 
10B1 -    rom D23 – Møtes utenfor Kroken 
10B2 -    rom D24 – Møtes utenfor Kroken 
10C1 -    rom C21 – Møtes ved tribunen 
10C2 -    rom C22 – Møtes ved tribunen 
10D  -    rom C23 – Møtes ved K&H rom 
 

9A1 -    rom C12– Møtes ved tribunen 
9A2 -    rom C13– Møtes ved tribunen 
9B1 -    rom C23 – Møtes ved K&H rom 
9B2 -    rom B22 – Møtes ved K&H rom 
9C1 -    rom A11 – Møtes inngang 1. etg 
A-bygget 
9C2 -    rom A12 – Møtes inngang 1. etg 
A-bygget 
9D -    rom A13 – Møtes utenfor biblioteket 
 

 
 
Annen praktisk informasjon ved oppstart 
 
Alle elevene vil komme til klasserom der de har fått tildelt en egen pult og skolebøker vil 
ligge klart der. Slik situasjonen er nå må vi se an situasjonen før vi kan ta i bruk 
bokskapene, da bruk av disse vil kunne skape trengsel og at vi er for tett på hverandre. 
Det betyr at elevene må frakte bøker frem og tilbake til skolen. Vi skal passe på at 
elevene får tydelige beskjeder om hva de behøver å ha med seg til undervisningen. 
Derfor kan det være lurt å ha med en god sekk å bære bøkene i første skoledag. 
 
Mobiltelefoner kan ikke samles inn ved oppstart av timer, slik det har vært gjort i perioder. 
Har elevene med mobiltelefon på skolen skal denne ligge i sekken, avslått eller på lydløs. 
Den kan kun tas frem hvis lærer bestemmer at den skal brukes i undervisningen. 
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Elevene får utdelt bokskap og kan sette hengelås på eget skap, men skapene skal i 
første omgang kun brukes til oppbevaring av mobiltelefon og PC når klassen har 
kroppsøving, fysisk aktivitet eller andre fag eller teamer utenfor klasserommet. 
 
Kroppsøving vil gå som normalt ved oppstart, men vi vil gjennomføre undervisningen ute 
når det er mulig. Klassene er nå definert som kohorter og kan derfor også bruke 
garderober og dusj i forbindelse med kroppsøvingsundervisningen. Vi kan ikke bruke 
garderober når kohorter er blandet. 
 
 
Foreldremøter høsten 2020 
 
Vi vurderer fortsatt hvordan foreldremøtene skal gjennomføres denne høsten. Det vil ikke 
kunne gjennomføres felles foreldremøte for hele trinn, men vi ser på ulike muligheter for 
å kunne gjennomføre fysiske møter og samtidig følge de gjeldende smittevernsrådene. 
Vi planlegger for at foreldremøter gjennomføres i uke 38-39. Nærmere informasjon om 
dette kommer senere. 
 
Vi ser frem til en god skolestart. Vi skal jobbe hardt for at alle elever og ansatte skal 
glede seg til hver skoledag. Både faglig og sosialt.  
 
Med vennlig hilsen 
Engebråten skole 
 
 
 


