
  

 

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den 

enkelte! 

 
Til foreldre/foresatte på Frydenlund skole 

 

 

Koronainformasjon 

Pga. økt smittetrykk i Elverum er skolene over på gult nivå noe som betyr at vår skolehverdag endres noe.  

Her er info om endringer og om hva som kan bli opprettholdt.: 

 Foreldre/foresatte kan ikke gå inn i skolebyggene. Det betyr at sekker etc. må plasseres utenfor 

ytterdøra. Hvis man skal inn i «hovedbygget» registrer man seg og tar på antibac. 

 Ved skolestart og etter friminutt  møter lærerne sine gruppe ute i  skolegården.  

 Læreren står i klasseromsdøra og passer på at elevene finner plassen sin og vasker hender.  Elevene 

har faste plasser, men de kan gå rundt i klasserommet. 

 Vi unngår håndhilsning og klemming, men elevers behov for nærhet og omsorg blir ivaretatt. 

 Elever og voksne vasker  pulter hver dag  - i tillegg har skolens renholdere  ekstra renhold. 

 I friminuttene er skolegården delt inn i to elevsoner.  

 Utlån av bøker på biblioteket gjennomføres.   

 Mat & helse undervisningen foregår med ekstra vask. 

 Svømmeundervisningen fortsetter. 

 Vi kan avholde fysiske møter også med «eksterne» samarbeidspartnere (PPT, foresatte o.l.) når vi 

har lokaler som gjør at vi kan opprettholde tilrådd avstand osv. 

 Planlagte foreldremøter/hjerteromskvelder kan gjennomføres. Vi har planlagt å gjennomføre de i 

gymsalen hvor det er god plass.  

Når skal elever ikke møte på skolen eller SFO? 

o Elever med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole eller SFO, selv 

om symptomene er milde. Testing anbefales. Se Folkehelseinstituttets nettsider.  

o De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever kan komme tilbake ved negativ test og om de 

føler seg friske og feberfrie. Dette gjelder selv ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, 

tett nese). 

o Kommuneoverlegen sier det er veldig viktig at folk tester seg når de har symptomer på koronasmitte, også 

ved svake symptomer. Det kan være symptomer som tett nese, sår hals, hoste, feber, nedsatt smak- og 

luktesans, hodepine, slapphet, tung pust, diare, muskelverk eller sykdomsfølelse. 

o Trenger du å få vurdert om du skal testes for korona? Ring koronatelefonen 915 35 009. 

Åpningstid 
mandag til fredag: 08.30 - 13.00. 
lørdag og søndag: 08.30 - 10.30. 

 

 

 

Frydenlund skole, 30.august 2021 

Berit Wahl, rektor 

 


