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Til alle foresatte og ansatte på Skauen kristelige skole

Informasjon – september 2020 – Covid-19
Vi går inn i en sesong med mye forkjølelse og etter hvert en runde med «vanlig» influensa. Derfor
ønsker vi å komme med litt informasjon og forventninger til både ansatte og foresatte.
For det første vil vi peke på at det er vanskelig med alle vurderinger som skal gjøres i forhold til om
barn skal være hjemme eller ikke. Hva er det som skal til, er det slik at bare ett symptom er
grunnlag for det osv. Siden informasjonen og anbefalinger er i stadig endring vil vi be dere om å
innhente informasjon på følgende hjemmesider, og i denne rekkefølgen:
1. https://www.skien.kommune.no
2. https://www.fhi.no
3. https://www.udir.no
Er du usikker på hva du bør gjøre, er det helsevesenet du bør ta en samtale med for råd og
veiledning. Et godt tips er å bruke:
Koronatelefonen i Skien: 35 58 90 00
Åpningstider koronatelefon
Mandag – fredag 08.00 – 18.00
Lørdag - søndag 10.00 – 16.00
Alternativt er fastlegen den du bør kontakte.
Ved symptomer
Har du gjort en vurdering av ditt barn før det reiser på skolen med symptomer? Send da en VISMAmelding med en kort oppsummering av vurderingen som er gjort. På den måten vet skolen om det
er nyoppståtte symptomer eller ikke. Det er foresatte som kjenner sitt barn og må ta den endelige
vurderingen og avgjørelse om barnet skal være på skolen eller ikke.
Dersom det blir nye symptomer på skolen, eller forverring i forhold til formen om morgenen, skal
kontaktlærer ringe hjem og forklare situasjonen, og foresatte må, sammen med skolen, ta den
endelige vurderingen om barnet skal sendes hjem eller ikke. Et barn skal ikke sendes hjem uten at
det har vært dialog hjem.
Foresatte sender VISMA-melding når barnet er hjemme.
Dersom et barn tar koronatest, vil skolen vite det, slik at en kan gjøre noe forarbeid i forhold til en
eventuell positiv test.
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Med bakgrunn i dagens anbefalinger om å holde seg hjemme ved symptomer for ansatte, kan
høsten bli krevende. Vi vil derfor allerede nå si at det kan være dager hvor enkelte klasser må få
undervisning og oppgaver hjemme. Vi kommer til å strekke oss langt for å holde elevene på skolen,
men vil også ha undervisning over Teams om det er en bedre løsning.
På skolen har vi oppdelte områder i friminutt og oppstilling ute etter hver time, dette for at vi skal
ha størst mulig kontroll på hvem som har vært i kontakt med hvem. Om vi ikke klarer det vil vi i
verste fall stenge hele skolen om vi ikke har kontroll
Til slutt vil vi oppfordre elevene til å følge opp skolearbeid om de er hjemme på grunn av
symptomer, men ellers har god almenntilstand. Ukeplanene skal være så utfyllende at det skal være
mulig å holde følge. Så får vi håpe på en rolig og god høst, men allikevel ha med oss at ting kan skje
og utvikle seg. Sammen får vi gjøre det beste ut av situasjonen og håpe at Grenland vil holde seg på
et fortsatt lavt smittenivå. Vi får holde fast på god håndhygiene og holde avstand.
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