INFO OM KORONA OG SMITTEVERNTILTAK VED LANGHAUGEN 31.AUGUST 2020
Regelverket for skoler når det gjelder smittevern er litt annerledes enn i samfunnet
ellers fordi en-meters-regelen ikke gjelder i klasserom / i undervisningssituasjoner,
men den gjelder i alle andre situasjoner på skolen. Dette er utfordrende å
praktisere, men vi må likevel gjøre det så godt som det er mulig. Elevene og
skolen følger disse punktene:
HÅNDHYGIENE: Det er viktig å BRUKE ANTIBAC/VASKE HENDER inn på skolen om
morgenen og gjennom dagen.
BEVEGELSE I BYGGET:
Klassene A, B, C skal bruke inngang oppe når de kommer om morgenen.
Klassene D, E, MD og MM skal bruke inngang nede om morgenen.
Alle trappene kan brukes i begge retninger, men alle må HOLDE TIL HØYRE! På
galleriet blir det fortsatt enveisgange ut fra merking.
BRUK AV FELLESAREALENE: Det som er mest problematisk mht smittevern, er
opphoping av personer på samme sted over tid. Kritiske punkt her på skolen er
rundt skapene på galleriet, bak scenen og ved inngangen helt nede. Her må
elevene være veldig raske med bytte av bøker. Elevene må også være raske i
garderobene i gymanlegg/dansesaler.
Bruk av bordene i aulaen har blitt problematisk fordi det har sittet for mange
personer og for tett rundt bordene der. For å bedre dette, blir det nå laget to
soner, en lærersone og en arbeidssone for elever. Reglene tilsier at «kohortene»
kan være tettere sammen enn en meter i undervisningen, men i pauser m.m. skal
de holde en meters avstand.
RENHOLD: Alle skoler har fått pålegg om at vi må gjøre reint på flatene i klasserom
når klasser/grupper bytter rom. Rengjøring skal gjennomføres når timen avsluttes,
og man skal ikke nødvendigvis vaske hele pulten. Lærer må sjekke om elevene
skal bytte rom og dere må følge læreren sine instrukser med å vaske den delen
av pultflatene som har vært berørt. Elever må i tillegg gjøre rent etter seg på
samme måte når de spiser lunsj i klasserom og når de har timer uten lærer til
stede.
KANTINE OG FROKOST:
Frokost starter i morgen. Det blir åpnet for en begrenset bruk av kantinen med fire
personer rundt hvert bord, viktig at dere holder avstand når dere henter mat og
førlger anvisningene fra Joanna. Mandag 7. september åpner kantinen for vanlig
drift og da blir også noen bord med et visst antall stoler tilgjengelig. I oppstarten
vil ledelsen dele på en vaktordning der. Hvis dette fungerer godt, kan vi kanskje
gå tilbake til at elevene kan bruke bord i aula også til lunsj m.m.
KLASSEKART / VIP-MAKKERSKAP:
I programfag som ikke bruker VIP-makkerskap skal elevene sitte sammen med
elever de går i klasse med så langt som mulig.

