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Kjære foresatte! 
 
De aller fleste av dere har sikkert fått med dere at det innføres «gult nivå» på skolene fra 
torsdag 16.12.21. Disse tiltakene fortsetter, slik det ser ut nå, også når skolen starter opp 
igjen over nyttår.. Vi vil i dette skrivet informere om noen endringer og tiltak i 
skolehverdagen på Vassmyra.  

Til å nå har vi vært heldige på Vassmyra! Vi har ingen kjent smitte på skolen i skrivende 
stund. 10.trinnet vårt er ute i arbeidsuke, og selv om noen få 10.klassinger har fått beskjed 
om at arbeidsstedet ikke kan ta imot dem, er de fleste fortsatt på jobb i bedrifter i og utenfor 
kommunen. Vi krysser fingre for at de fleste får fullført arbeidsuka!  
Elevene på 8. og 9.trinn får informasjon om tiltak i skolehverdagen i morgen, onsdag, slik at 
de er forberedt til overgangen på torsdag. Vi oppdaterer elevene på 10.trinn om tilakene når 
de er tilbake på skolen på mandag. Elevene på 10.trinnet møter utenfor skolen på 
oppmerkede plasser, slik de er kjent med fra tidligere. 
 
Smitteveilederen for ungdomstrinnet er oppdatert. Ønsker dere mer detaljert informasjon, 
kan dere lese den her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-
beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for--
ungdomsskole/ 
 
Vassmyra skole har oppdatert sin beredskapsplan slik at tiltakene er i tråd med veilederen. 
Noen viktige tiltak på «gult nivå» for ungdomstrinnet og på Vassmyra er: 

Gult 
nivå 

1. Ingen syke skal møte på skolen 

2. God hygiene og forsterket renhold 
3. Kontaktreduserende tiltak: 

 
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
Hele klasser regnes som en kohort 
To kohorter kan samarbeide utendørs 
Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter 
Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner) 
Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til 
elever hvis mulig 
Elever bør holde avstand (minst én meter) til elever i andre 
kohorter i pauser og friminutt 
Unngå trengsel og store samlinger 

 
 

 Aktiviteter hvor flere klasser deltar må avlyses/utsettes, og alt må gjennomføres 
klassevis i den kommende perioden.  

 Vi anbefaler uteaktiviteter der det er mulig, særlig i kroppsøving og valgfag.  

 Vi går igjen over til trinnvise friminutt der elevene må oppholde seg på bestemte 
områder.  
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 Elevene møter ute på merkede plasser og hentes inn til undervisning av lærer / 
fagarbeider.  

 Vi kan fortsatt blande elever fra ulike klasser i språkfag og valgfag, men det blir 
vektlagt at elevene må holde avstand til hverandre i klasserommet, de må i større 
grad sitte på sine plasser og elevene plasseres klassevis i rommet.  

 Det blir fokus på lufting i friminuttene i de delene av bygningsmassen der vi ikke har 
godt nok ventilasjonssystem.  

 Det blir økt fokus på renhold av flater som berøres av mange 

  Det blir anbefalt at elevene skal vaske / sprite hendene: 

 Ved ankomst skole 

 Før måltider/mathåndtering 

 Etter toalettbesøk 

 Ved synlig skitne hender 

 Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen) 
 
Bruk av munnbind anbefales for elever som brukes buss / taxi til og fra skolen. Det er ellers 
frivillig å bruke munnbind utenfor klasserommet på skolen, i fellesarealer og på kontorer, 
men det anbefales ikke bruk av munnbind i undervisningen, hverken for elever eller ansatte. 

Til slutt vil vi minne om at det ikke er skolen som bestemmer hvem som skal i karantene, 
hvem som skal testes og når det skal være hjemmeskole på grunn av smittetrykk. Disse 
avgjørelsene overlater vi til kommuneoverlegen og koronateamet, men vi videreformidler 
gjerne beskjeder fra dem til elever, foresatte og ansatte på Vassmyra.  

Så håper vi at vi med disse tiltakene klarer målsettingen om å holde skolen åpen frem til jul, 
og at vi kan fortsette på gult nivå også etter ferien!  

Ta vare på hverandre, og hold dere friske! 
 

Med vennlig hilsen 

 
Nina Skagestad, rektor 
 

 


