
 
 

Kjære alle foreldre og foresatte i Sarpsborg                   Sarpsborg, 21.april 2020   

 

Som dere sikkert har sett og hørt har nasjonale myndigheter nå planlagt for en gradvis åpning 

av barnehager og skoler. For skolene sin del, er det foreløpig snakk om en gjenåpning av 1.-4. 

trinn skole og sfo fra mandag 27.4. Andre elever som har hatt rett til tilsyn gjennom siste 

perioden, har fortsatt rett på dette, ellers fortsetter da hjemmeundervisning for 5.-7.- og 8.-

10.trinn inntil videre. Vi håper og tror at vi kan ha alle våre elever tilbake på skolen før 

sommeren, men her må vi følge utviklingen, og retningslinjene fra nasjonale myndigheter. 

 

Vi skal altså fra 27.4 både ha undervisning på skolen og vi skal ha hjemmeundervisning for 

de største barna. Dette blir en sammensatt og komplisert hverdag for mange, og vi ber om et 

fortsatt tett og godt samarbeid med dere foresatte for å lykkes best mulig med læringen, 

trivselen og det samlede tilbudet vårt til elevene.  

 

For å kunne planlegge for en trygg og god oppstart for alle barn og medarbeidere etter en lang 

periode med hjemmeundervisning, har vi et behov for å kunne sette av noe tid til dette 

innenfor den korte tiden det er igjen til åpning. Derfor har vi nå bestemt at det skal være 

planleggingsdag i barneskolene fredag 24.4, og det betyr da at det ikke vil være 

hjemmeundervisning denne dagen. 

 

Mandag 27.4 åpner da altså barneskolene igjen, men det blir mest sannsynlig noe annerledes 

dager enn det barna ellers er vant til. Vi planlegger for fullt akkurat i dette øyeblikk, og det vil 

komme mer detaljert info fra hver enkelt skole, men vær forberedt på noe annerledes, men 

fine og lærerike dager tilbake på skolene. 

Jeg ønsker alle lykke til, vi gleder oss veldig til å ønske 1.-4. klassingene velkommen tilbake 

igjen, og vi skal fortsette med god hjemmeundervisning for alle andre. 

Med vennlig hilsen 

Erik Bråthen  

Direktør oppvekst Sarpsborg kommune 


