
 

PRESSEMELDING 
 
 

Rindal, 24. april 2020 

Åpning av Rindal skole for elever i 1.-4. trinn  

Mandag 27. april ønsker vi alle elever i 1.-4. trinn velkommen til Rindal skole igjen etter en helt 

spesiell stengeperiode. Skoledagene starter til vanlig tid klokka 08.40, og slutter klokka 13.25.  

SFO åpner også som normalt fra mandag 27. april, og vil ha åpningstid klokka 6.45 – 16.15. 

Barnehagene i Rindal vil fortsatt ha redusert åpningstid klokka 7.30 – 16.00. 

 

Vi har forberedt oss godt, og er trygge på at vi skal møte elevene på en best mulig måte. Ansatte vil 

legge til rette for god leik og læring, og samtidig drive i tråd med myndighetenes veiledning om godt 

smittevern. Målet er å begrense smittespredning blant elever og ansatte ved Rindal skole. 

Skolen har vært i god kontakt med familier til elever i småskoletrinnet. Ingen har så langt gitt signal 

om at de ikke vil møte på skolen som vanlig mandag morgen. 

 

Rindal skole har planlagt gode smitteverntiltak, organisering av skoledagen og skoleskyss.  

 Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO.  

 Håndvask er det aller viktigste forebyggende smitteverntiltaket. Skolen har etablert en håndvask-

stasjon ute, og alle elevene skal vaske hendene med såpe og vann straks de kommer til skolen. 

 Foreldre/foresatte skal så langt det er mulig følge og hente elevene ved skoleporten. 

 Elevene har med egen mat. Skolemelk deles ut på skolen fra 28. april. 

 Alle fire årstrinna deles i to grupper/kohorter. Elevtallet er mindre enn kravene i veilederen, så 

gruppene for småskoletrinnet blir mindre enn kravet i veilederen. I starten får hvert årstrinn sin 

egen inngang på barneskolen. Tider for utetid og bruk av ute- og turområdet er fordelt slik at de 

ivaretar godt smittevern både i skole- og SFO-tida. 

 Skoleskyssen kjører som vanlig, med ankomst før skolestart klokka 8.40 og hjemkjøring alle dager 

klokka 13.30 fra skolen. Oppgitte normer for smittevern på skolebussen må følges, og det vil 

være nok plass til å sitte én elev per seterad. 

Det skal være trygt å møte på skolen, og sammen skal vi begrense smittespredning. Dersom det ikke 

kommer smitte inn på skolen, kommer det garantert ikke ut heller.  

Les oppdatert informasjon på hjemmesiden vår eller ring informasjonstelefon 916 51 875. 

 

 

https://rindal.kommune.no/tjenester/korona-virus/

