
Lyngen kommune 
Rådmannen

Informasjon til elever og foresatte i Lyngen-skolen

Vi har siden 13.mars fått prøve ut en helt ny skolehverdag der elevene har daglig 
digital/telefonisk-kontakt med sine lærere, og undervisningen skjer i et mye tettere samarbeid 
med dere foreldre og elever. 
Rektorer og lærere i Lyngen-skolen har gjort en kjempejobb for å få alt dette på plass så fort, og 
et godt samarbeid med dere hjemme har ført til at gjennomføringen har vært vellykket.

I går kom meldingen om at skolene i Lyngen skal holde stengt over påske, til 13. april. 
Ny vurdering er ventet å komme 8.april.

Elevene har fortsatt rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for dette. Det vil 
ikke bli ført tradisjonelt fravær for hjemmeskoleperioden, men skolene fører nærvær for å 
forsikre seg om at alle elevene får den opplæringen de har rett til.

Når nå denne perioden strekker seg helt fram til påske er det viktig at det faglige arbeidet fortsatt 
opprettholdes og at dere har gode rutiner for hjemmeskolen.  Gode rutiner innebærer å være klar 
for skolen når det «ringer inn» og følge opp arbeid og innleveringer.

Når man setter i gang så sterke tiltak som stenging av barnehager og skoler for å forebygge 
smitte, er det viktig at disse tiltakene også følges opp i hjemmet utenom skoletid. For at vi skal få
vår vanlige hverdag tilbake så fort som mulig er det svært viktig at dere følger myndighetens råd 
om å:

 Være hjemme så mye som mulig og unngå besøk av andre. 
 Begrense lek/samvær til noen få timer og gjerne ute med få barn (ikke flere enn 4). 
 Holde avstand på 2 meter inne og 1 meter ute.
 Vaske hender ofte, hoste i albuekrok og bruke tørkepapir
 Ved feber eller luftveissymptomer bør den syke holdes hjemme til ett døgn etter at de er 

friske. Trenger du råd - kontakt lege. 

Kommunen har etablert et tilbud på skolene for elever der foreldrene er definert som kritisk 
personell, i tillegg til barn med særskilte behov/sårbare barn. Ved behov vil dette tilbudet også 
være åpent i påsken. Tilbudet er gratis. Vi ber om at du tar direkte kontakt med skolen din 
dersom du har behov for plass.

Ta vare på hverandre i denne spesielle tiden.

Lyngseidet, 25.mars 2020

Anette Holst Carol Pascoe
-kommunalsjef oppvekst og kultur kommuneoverlege

Telefon:  77 70 10 00 E-post: post@lyngen.kommune.no
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