
Lyngen kommune 
Rådmannen

Informasjon til foreldre og elever ved skolene i Lyngen, 10.august 2020

Skolene i Lyngen starter opp mandag 17.august, og nå gleder vi oss veldig til å komme i gang 
med et nytt, spennende skoleår.

Norge, og også Lyngen, befinner seg fortsatt i gul fase i forhold til korona, og det betyr at 
skolene åpner etter ferien med fortsatte smitteverntiltak, men også med ordinære skoledager (slik
det var før nedstengingen av Norge). Gul sone hos oss betyr også at vi fortsetter med medbrakt 
mat i skolene i Lyngen. En ny vurdering av skolemåltidet vil gjøres ca. 1.oktober, men inntil da 
vil elevene måtte ha med seg matpakke og drikkeflaske, slik vi også hadde det før ferien. På SFO
vil vi tilby mat servert av de voksne.
Skolene har også en rekke kontaktreduserende tiltak, som inndeling av skoleområdet og ulike 
oppmøtesteder for å unngå store ansamlinger av folk. Hver klasse vil fungere som en kohort ved 
Eidebakken skole. Ved de mindre skolene vil kohortene være sammensatt av elever fra flere 
klasser.

1.skoledag i Lyngenskolene er noe ulik fra skole til skole avhengig av antall elever. Både ved 
Lenangen skole og Lyngsdalen oppvekstsenter møter alle elevene på skolen kl. 0830.
Ved Eidebakken skole møter 2.-10.klasse på skolen kl. 0900.
 2.-4.klasse møter ved småtrinnet, 5.-7.klasse ved hovedinngangen, og 8.-10.klasse ved 
basketbanen i skolegården.
1.klasse ved Eidebakken skole har oppmøte kl. 1000 i skolegården. 

På skolebussen må elevene sitte sammen med klassekamerater (fra sin kohort) eller familie.

Fortsatt skal ingen syke møte på skolene, og vi skal ha gode rutiner for renhold og hygiene.
De tiltakene vi har innenfor håndvask, avstand og renhold forventes å vare iallfall ut 2020. 
Det er viktig at elevene er helt friske når de kommer på skolen, så dersom man har tegn på 
luftveisinfeksjoner eller sykdom ber vi om at dere blir hjemme og tar kontakt med legekontoret 
for testing

Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg er skolene forberedt på å endre rutiner, og 
hjemmene vil bli kontaktet. Vedlagt finner dere beredskapsplan for skolene i Lyngen der det står 
beskrevet hva som er gjeldende for de ulike smittenivåene (grønt, gult og rødt).

Dersom dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt. 
Eidebakken skole: Tone M Iversen. Tone.mari.iversen@lyngen.kommune.no, tlf. 99023534
Lenangen skole: Bodil Larsen. Bodil.larsen@lyngen.kommune.no, tlf. 40028588
Lyngsdalen oppvekstsenter: Eirin larsen. Eirin.larsen@lyngen.kommune.no, tlf. 92650092

Mvh
Tone Mari Iversen, Eirin Larsen, Bodil Larsen og Anette Holst.

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

Postadresse: Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET Bankkonto: 4785 07 00059

Besøksadresse: Skoleveien 29, 9060 LYNGSEIDET,  Organisasjonsnr: 840 014 932
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