
 
 

Kjære alle foreldre og foresatte i Sarpsborg - 2                     Sarpsborg, 25.mars 2020   

I går, den 24. mars bestemte nasjonale myndigheter at barnehager og skoler skal være stengt 

til og med mandag 13. april. I dette tidsrommet er det også påskeferie, så i praksis betyr det at 

hjemmeundervisningen tar ferie etter skoledagens slutt fredag 3. april, mens tilbudet om tilsyn 

til utvalgte grupper i barnehager og SFO holder åpent til og med onsdag 8. april. 

Dette medfører at situasjonen slik vi har opplevd den siden 13. mars nå videreføres.     

Det innebærer at de fleste barn og unge skal være hjemme, og at aktiviteter gjøres hjemmefra. 

I skole holder vi på de samme tidsrammene mellom kl. 09.00 og 14.00. For øvrig viser vi til 

skolene og barnas lærere for informasjon om videre opplæringstilbud. Opplegg og innhold vil 

kunne variere etter det lærerne og skolen mener passer best for sine elever. Men det jobbes 

hardt på alle nivåer for å opprettholde en høy kvalitet i arbeidet, kanskje spesielt fordi 

perioden nå forlenges. 

En innstramming som nå ble gjort fra helsemyndighetene, gjelder hvor mange som 

fremover kan oppholde seg samlet på en gang, selv om vi holder god avstand. Det maksimale 

antallet er nå fem personer, hvis vi er sammen med noen utenom nær familie. Så rådene vi 

formidlet sist, gjelder nå i enda større grad: Barna skal leke med få andre barn, helst en til to 

faste eller søsken, og da hvis mulig med to meters avstand. Det anbefales fortsatt at vi unngår 

lekeplasser, og at vi holder oss for oss selv hvis barnet har forkjølelsessymptomer.  

 

Har du hørt om Foreldretelefonen? 

Har du andre spørsmål som ikke er direkte relatert til barnehagen eller skolen, men dreier seg 

om generelle tips og råd fra støttende veiledere og fagpersoner på oppvekst? Sjekk ut 

Foreldretelefonen på 482 41 091. Den er åpen mellom kl. 09 og 14 på hverdager og er et 

tilbud til alle foresatte i Sarpsborg. Les mer om tilbudet på sarpsborg.com 

 

Informasjonen som er delt her, er den kunnskapen vi sitter på per. 25.mars 2020. Ved 

oppdatering fra lokale eller nasjonale myndigheter følger et nytt infoskriv. Jeg ser frem til å 

kunne informere om at vi gjenoppretter en normalsituasjon, men vi er ikke der helt ennå. 

For øvrig vises det til det til løpende oppdateringer på fhi.no og sarspborg.com. 

 

Til vi høres igjen: Vis hensyn – ta ansvar – hold avstand. 

 

Med vennlig hilsen 

Erik Bråthen  

Direktør oppvekst Sarpsborg kommune 


