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Kjære alle foresatte i skoler og barnehager

Første uken etter påske:
• Vi viderefører samme smitteverntiltak på skoler og barnehager som før påske.  
• Alle fra 1. – 4. trinn skal møte fysisk på skolen. 
• Fra 5. - 10. trinn legges det opp til en kombinasjon av fysisk tilstedeværelse, uteskole  

og digital hjemmeundervisning. 
• Hver skole sender ut detaljert informasjon om hvordan dette organiseres. 

Skoler 

Undervisning:  
• Maks 17 elever i hver kohort (1. - 4. trinn) 
• Maks 22 elever i hver kohort (5.- 10 trinn) 
• Ingen fysisk kontakt mellom kohorter  
• Faste lærere på hver kohort  
• Lærere og assistenter kan likevel samarbeide  

om to kohorter

SFO:  
• Redusert åpningstid i SFO, 08.00-16.00 
• Samme kohorter på skolen og SFO  
• Elevene må selv ha med matpakke til SFO  

Barnehager 

• Åpningstider i perioden vil være fra 08.00-15.00  
• Sårbare barn vil bli ivaretatt i normal åpningstid. 
• Foresatte som har samfunnskritiske funksjoner  

kan søke om utvidet åpningstid.  

Alle
• Ingen syke skal møte på skolen eller i barnehager 
• Ekstra fokus på hygiene  
• Unngå trengsel og store samlinger  
• Egne uteområder for ulike kohorter i skoler  

og barnehager 
• Elevene oppfordres til å opprettholde  

kohortene under skoleskyssen

Etter 12. april 
• Vi følger den nye smittevernsveilederen fra og med 12. april. 
• Det kommer mer informasjon om organisering og gjennomføring første uka etter påske.  

Du finner hele veilederen her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informa-
sjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ 

NB! Planen for skole- og barnehagehverdagen etter påskeferien er med utgangspunkt i dagens situasjon.  
Da smittesituasjonen i Horten og landet forøvrig er usikker og vanskelig å forutse, må vi alle være forberedt på 
at endringer kan komme, også etter påske.

Dette betyr: 

Her kommer litt informasjon om organisering og gjennomføring av skole- og barnehagedagene i tiden etter 
påskeferien. Ha en trygg og smittefri feiring


