Tiltak i Tolga (oppvekstsektoren) som følge av at regjeringen den 3.
januar informerte om at alle ungdomstrinn i landet, uavhengig av
smittesituasjon, skal gå over til «rødt» nivå i 2 uker - perioden 4.-18.
januar 2021.
Tolga kommune er ikke i en smittesituasjon som gjør at det kreves tiltak ut over det
regjeringen bestemte den 3.01.21. Det er f.eks. ikke behov for «rødt nivå» i barnehagene
eller for barnetrinnet (1. – 7. trinn) ved noen av skolene. For enheter i oppvekst i Tolga betyr
regjeringens tiltak av 3. januar at:

-

-

Barnehagene fortsetter på «gult nivå», slik de avsluttet 2020. Ingen nye tiltak.
Ungdomstrinnet (8. – 10. trinn) ved Tolga skole er på «rødt nivå» i perioden 5.–
18.januar. Tilbudet/undervisningen vil for foregå fysisk på skolen.
Barnetrinnet (1. – 7. trinn) ved Tolga skole og ved Vingelen skole er på «gult nivå»
slik de avsluttet 2020. Det gjøres noen tilpasninger på begge skolene for å
tilfredsstille tiltak på «rødt nivå» for 8. – 10. trinn Tolga skole.
Kulturskolen er på «gult nivå» i tilbudet for elever i 1. – 7. trinn og på «rødt nivå» i
tilbudet for 8. trinn og oppover. Det gjøres noen tilpasninger i timeplan og aktiviteter
fram til 18. januar.

Spesielle tiltak Tolga skole:
-

Mediateket Tolga skole brukes ikke av elever i perioden 5. – 18. januar.
Døra til mediateket er grensen mellom ungdomstrinn og mellomtrinn.
Adskilt bruk av kopimaskiner for barnetrinnet og ungdomstrinnet.
Klasserom er basen for undervisning og pauser.
For å unngå at ansatte går på tvers av 1. – 7. trinn og 8. – 10. trinn, blir det ikke No2
– undervisning i perioden.
Kroppsøving på faste dager i gymbygget for å tilpasse krav og ressurser til renhold.
Adskilte pauserom for ansatte på barnetrinnet, ungdomstrinnet og øvrige ansatte på
skolen.
Delte informasjonsmøter for barnetrinnet og ungdomstrinnet.
Forskjøvet friminutt for ungdomstrinn og mellomtrinn.

Spesielle tiltak Vingelen skole:

-

Svømmeundervisning utgår i perioden 5. – 18. januar.
Bibliotekbesøk til folkebiblioteket i Tolga utgår i samme periode.
Fjellheim stengt for utleie til andre enn skolen og barnehagen.

Spesielle tiltak Tolga kulturskole:

-

Judoundervisning: Første undervisning i 2021 er 18.01.
Kulturskoleelever fra ungdomstrinn har alenetimer i musikk.
Kulturskolelærer med undervisning på ungdomstrinn har kulturskoleelever fra
ungdomstrinn samme dag (onsdager).
Kulturskolelærere som underviser på Vingelen skole på torsdager har ingen
undervisning annet sted samme dag.
Teater deles i flere grupper med færre i hver. Elever fra Vingelen og Tolga er adskilt,
og ungdomstrinn er klassevis. Videregående elever er egen gruppe (er nærkontakter)
Skjerpet håndhygiene og renhold av instrument. Samme prosedyrer som høsten -20.

