
Rutiner for storefri og lunsj 
Tema: Spise matpakke, utepause og inspeksjon 

 

1. Lærer som har 4. time spiser matpakken sin sammen med elevene i 

klasserommet kl. 11.40-12.00 

2. Alle elevene må vaske hender før de begynner å spise – og så oppholde seg på 

pulten gjennom hele lunsjpausen, men: 

3. Når elevene har spist, skal hver elev vaske sin pult (sprayflasker og papir i alle 

klasserom) 

4. Lærer følger elevene ut etter at de har spist til trinnets område i skolegården 

på følgende måte:  

 10.trinn: 

 Utgang B: kl.12.00: 10A, Kl. 12.01: 10D, kl.12.02: Kl. 10F, kl. 

12.03: kl. 10G, kl. 12.04: kl. 10C. 

 Utgang A:kl. 12.00: 10E, kl. 12.01: 10B 

 Dersom klasser ha krøv, spiser de på ute på krøv-stedet 

 Fremmedspråk i 4.t: spiser på det rommet de er, med 

fremmedspråkslærer, som følger kl. ut etter klokkeslett for den 

klassen de har kl.rommet til. 

 9.trinn: 

 Utgang D: kl. 12.00: 9F, Kl. 12.01: 9C, kl. 12.02: 9B, kl. 12.03: 9G, 

kl.12.04: 9A, kl. 12.05: 9E og kl. 12.05: 9D  

Dersom klasser har mat og helse/krøv, spiser de på mat og helse, 

el. ute på krøv-stedet 

 8.trinn 

 Utgang E: kl. 12.01: 8B, Kl. 12.02: 8C og kl. 12.03: 8F, kl. 12.04: 

8G, kl.12.05: 8A, kl. 12.06: 8E og kl.12.07: 8D 

 Dersom klasser ha krøv, spiser de på ute på krøv-stedet 

 Fremmedspråk i 4.t: spiser på det rommet de er, med 

fremmedspråkslærer, som følger kl. ut etter klokkeslett for den 

klassen de har kl.rommet til. 

 

5. Inspeksjon skjer i friminutt kl. fra 09.55, i storefri og 13.50 

a. Elever sendes rett hjem etter siste time de har 

b. Når elever slutter senere enn 13.55, følges klassene uansett ut, men blir 

da igjen på skolen, og hentes av lærer for 7. time kl. 14.05 for innmarsj. 

c. Samarbeid om å holde 1 meter avstand ved innmarsj 

(Egen inspeksjonsplan i OneNote – "Korona-rutiner") 


