
Okula hoş geldiniz! 

27 Nisan Pazartesi günü, Trondheim Belediyesinde bulunan okullarda 1-4. 

sınıflar için eğitim yeniden başlıyor. Birkaç hafta süren evde öğretimin ardından, 

muhtemelen içinizden pek çoğu yeniden birbirinizi görmenin heyecanı içinde. 
 

Sevgili ebeveynler ve vasiler 
 
Artık okullarımızı yeniden açmaya başlayabilmenin verdiği büyük 

mutluluğu yaşıyoruz. Bu, Norveç Kamu Sağlığı Kurumunun verdiği 

açık tavsiyeye bağlı olarak, hükümetimizin verdiği bir karar. Bu, 

Koronavirüsün ülkemizde yok edildiği anlamına gelmiyor ama 

hastalık aramızda hala güçlü bir şekilde varlığını sürdürse de artık 

günlük yaşamımıza geri dönecek kadar durumu kontrol altına 

aldığımızı gösteriyor. Gündüz bakım kurumlarını ve okulları bizim 

yaptığımız şekilde kapatmak gerçekten çok sert bir tedbirdi ve bu 

karar verildiğinde tedbirlerin sonucunun ne olacağını kimse 

bilmiyordu.  
 

Artık daha fazlasını biliyoruz. Okul çalışanlarının, öğretmenlerin ve destek görevlilerinin 

öğrencilerin akademik gelişimini sağlamak için çok büyük çabalar gösterdiğini biliyoruz. 

Yaratıcılık ve dijital rekabet gerçekten de zenginleşti. Artık öğretmenler evde olduğundan, 

ebeveynlerin ve vasilerin pek çoğu okulların gerçekten neler sunduğu konusunda yepyeni bir 

bakış açısı kazandı. 
 

Ayrıca, artık okulları kapatmanın çocukları ve gençleri farklı etkileyen sonuçları olduğunu da 

biliyoruz. Okul, akademik gelişim sağlanan bir yerden daha fazlasıdır. Arkadaşlık, oyun, 

güvenlik ve bakımın da olduğu bir yerdir. Bu nedenle, okulların artık yeniden açılmaya 

başlaması harika bir şey. 
 

Ebeveynlerden ve vasilerden bizlere sorularını göndermelerini istedik ve bize birçok soru 

ulaştı. Sorular, belediyenin kendi televizyon kanalında yapılan bir canlı yayında yanıtlandı. 

Yayının kaydına https://trondheim.kommunetv.no/archive/491 adresinden ulaşabilirsiniz. 
 

Soruları yanıtlayan panelde, Belediye Yetiştirme ve Eğitim Direktörü Camilla Trud Nereid, 

Belediye Okulları Müdürü Eva Elisabeth Belboe, Trondheim Belediyesi Sağlık Müdiresi 

Betty Johanne Pettersen, Klinik Psikoloji Uzmanı Torgunn Reitlo Malmo ve Okul Müdiresi 

Trude Mathiesen yer aldı. 
 

Bu makalede, sorulan sorulardan en önemlilerine yer vereceğiz. Ayrıca, makale İngilizce, Lehçe, 

Somali Dili, Farsça, Tigrinyaca, Arapça, Fransızca, İspanyolca, Türkçe ve Svahili Diline de 

çevrilecektir. 
 

Hepinize 27 Nisan Pazartesi günü okula dönüşünüz için hoş geldiniz diyorum. 
 

Saygılarımla, 

Camilla (Belediye Yetiştirme ve Eğitim Direktörü)  

https://trondheim.kommunetv.no/archive/491


 
Neden okullar sadece 1-4. sınıflar için açılıyor? 

Belediye Direktörü Camilla Trud Nereid: Çünkü enfeksiyonun önlenmesine öncelik vermemiz 

gerekiyor ve okullardaki öğrencilerin güvende olabilmeleri için birçok prosedür ve düzenleme 

gerekiyor. En küçük öğrencilerimizle başlamamızın nedeni de bu gruba dijital öğretim 

yöntemleriyle ulaşmanın diğerlerine kıyasla çok daha zor olması. Norveç Kamu Sağlığı kurumu 

1-7. sınıflar için okulların yeniden açılmasını tavsiye etti ve hükümetin hedefi de bu eğitim yılı 

içinde tüm sınıflar için okulların yeniden açılması sağlamak. Biz, özellikle bu sene olağanüstü 

koşullar içinde alt orta öğretimin son yılında olan 10. sınıf öğrencileri için endişeliyiz. 
 

 

Öğrenci grupları için okula bırakma zamanları farklı mı olacak? 

Belediye Direktörü Camilla Trud Nereid: Başlama zamanı ile okul gününün, okul öncesi ve 

okul sonrası programlarını (SFO) uzunluğu konusunda oldukça esnek planlar yaptık. Burada 

en iyi çözümü bulmak için okulla, çalışanlarla, çalışan temsilcileriyle, güvenlik temsilcileriyle 

ve ebeveyn/vasilerle yakın diyaloğu sürdürmemiz önemli. Aynı zamanda, belediye de okul 

sahibi kimliğiyle, yerel olarak seçilen çözüm ne olursa olsun, program kalitesinin aynı 

seviyede olmasını sağlamalı. 
 

 

Devam zorunlu mu? 

Belediye Direktörü Camilla Trud Nereid: Norveç’te okula devam etmek zorunludur. Yani, 

gelmemek için özel sebepler olmadığı sürece öğrenciler okula gelmek zorundadır. Ebeveynler 

veya vasiler tarafından evde eğitim verilmesine de izin verilmektedir ama çocukların okula 

gitmelerini şiddetle tavsiye ederiz. 
 

İmkânı olanlar için evde eğitim hala bir seçenek midir (doğum izninde olan veya çalışmayan 

ebeveynler gibi)?  

Belediye Direktörü Camilla Trud Nereid: Okullar yeniden açıldığında, çalışanlar okula devam 

eden çocuklara eğitim verecektir. Sadece bir çalışan ekibiyle paralel eğitim veremeyiz. 

Hastalık nedeniyle evde daha uzun süre kalmak zorunda olan çocuklar için uyarlanmış bir 

program uygulanacak. Bu standarttır. 
 

Evde eğitime devam edersek çocuğum yok mu yazılacak? 

Belediye Direktörü Camilla Trud Nereid: Ebeveynler veya vasiler çocuğun eğitim 

sorumluluğunu üzerlerine alırlarsa, çocuk artık okula devam etmez ve yok yazılmaz. Bu 

durumda, ilgili ebeveynler veya vasiler belediyeyle iletişime geçmeli ve eğitim işini 

devraldıklarını bildirmelidirler. Sağlıklı ve eğitimine devam edebilecek olan çocuk evde 

tutulursa ve ebeveynler veya vasiler eğitim sorumluluğunu üzerlerine almamışlarsa, çocuk 

yok yazılır. 
 

 

Okullar ile okul öncesi ve okul sonrası programların (SFO) açılış saati kaç olacak? 

Belediye Müdiresi Eva Elisabeth Belboe: Trondheim Belediyesi için enfeksiyon önleme 

faaliyetlerini emniyetle yürütmek ve milli kılavuz ilkelere göre çocukları kabul etmek 

önemlidir. Bunu başarmak için okul öncesi ve okul sonrası programlarındaki (SFO) saat 

sayısının azaltılmasına ihtiyaç olabilir. Okulların okul çalışanları, kullanıcı konseyi, ebeveyn 

komitesi (FAU), çalışan temsilcileri ve okullardaki güvenlik temsilcileriyle iş birliği içinde bunu 



münferit olarak belirlemesine izin vereceğiz. Ancak, okulların açık olduğu saatlerin 08:00 ila 

15:30 arasında olmasını öneriyoruz. Kritik toplumsal görevleri olan ebeveynlerin veya 

vasilerin öğrencileri ile hassas durumda olan öğrencilere ayrı bir program uygulanacak ve bu 

öğrenciler korunacaktır. Ana kural, okulların açık olduğu süre boyunca enfeksiyon önleme 

faaliyetlerine öncelik verilmesidir.  

 

Okul öncesi ve okul sonrası programlarının (SFO) saatleri azalırsa, ücretleri de azalacak mı?  

Belediye Müdiresi Eva Elisabeth Belboe: Hayır, ebeveynlerin yaptığı ödeme miktarı programın 

halen sunmakta olduğu saat sayısından bağımsız olarak, başta anlaşılan ücrete ve çocuğun 

haftalık saat sayısına uygun şekilde, kapanıştan önceki meblağ ile aynı olacak. Ancak, çocuk 

okul öncesi ve okul sonrası programına (SFO) kendi öğle yemeğini getirirse, ki bunu ilk 

haftalar için isteyeceğiz, yemek ücretini düşeceğiz. 
 

 

Okul otobüsleri/servisler normal şekilde işleyecek mi? 

Belediye Müdiresi Eva Elisabeth Belboe: Evet, servislerin nasıl işleyeceği konusunda AtB ile 

düzenli olarak görüşüyoruz ve her zamanki gibi çalışacaklar. AtB bir ‘enfeksiyon önleme 

bilgileri’ dokümanı hazırladı ve bu dokümanda okul servislerinde uygulanacak enfeksiyon 

önleme tedbirleri anlatılıyor. Bu doküman okullara, ebeveynlere, vasilere ve bu alandaki 

sürücülere kılavuzluk sağlıyor. Bu dokümana erişmenizi tavsiye ediyorum. 
 

Enfeksiyon koruma bağlamında okul günü nasıl düzenlenecek? 

Okul Müdiresi Trude Mathiesen: Bize ulaşan kılavuz oldukça açık ve bize iyi tavsiyelerle 

kılavuz ilkeler sunuyor. Şu anda enfeksiyonun yayılmamasından emin olacak şekilde çocukları 

organize etme sürecindeyiz. Grup büyüklüklerini 15 ile sınırlamak bunun bir parçası. Ayrıca, 

hijyen tedbirleri ile kimin okula devam edip kimin devam edemeyeceğini de içeriyor. Okullar 

birbirinden farklı. Yapıları, dış mekân alanları ve yerel alanları farklı. Soyunma odaları, 

lavabolar gibi tesisleri farklı. Bu nedenle okula bağlı olarak çözümler de farklı olacak. Yine de 

yayımlanan tavsiyeleri ve kılavuz ilkeleri takip edeceğiz. 
 

 

Arada 1 metre mesafeyi koruyarak nasıl oda başına 15 öğrenci düşecek? 

Okul Müdiresi Trude Mathiesen: Bu da okula göre farklılık gösterecek. Bunu en ince 

ayrıntısına kadar dikkatle planlamamız ve organize etmemiz gerekecek. Şu anda, sınıflardaki 

tüm gerekli olmayan malzemeleri kaldırmaya başlıyoruz. Ardından sıraların aralarını açacağız 

ve bunun mümkün olup olmadığına bakacağız. Sınıflarda sadece gerçekten gerekli 

malzemeleri tutabiliriz. Ayrıca, çok fazla dış mekân etkinliği yapılmasını tavsiye ediyoruz. 
 

 

Gruplar bu kadar büyükken öğretmenlerin ve destek görevlilerinin çocukların birbirlerine 

çok yaklaşmamalarını sağladığından nasıl emin olabiliriz? 

Okul Müdiresi Trude Mathiesen: Bu, iyi ve dikkatli bir planlama yapılmasıyla ilgili. Ayrıntı 

seviyesi temel olarak çok fazla ama bunu başaracağız. Tüm okul günü boyunca sabit gruplar 

ve sabit yetişkinler olacak. Bu bir organizasyon meselesi. Mesela, tüm öğrenciler aynı anda 

dışarıda olmayacaklar.  



Teneffüsler nasıl organize edilecek? Herkes aynı anda mı yoksa gruplar halinde mi dışarı 
çıkacak? 

Okul Müdiresi Trude Mathiesen: Teneffüsleri gruplar halinde yapmamız gerekecek. Daha 

geniş dış mekâna sahip olan büyük okullar muhtemelen bir defada birden fazla grubu idare 

edebilirler. 

 

Yaz tatilinden önce çocuklarını okula göndermek istemeyen ebeveyn ve vasiler ne yapmalı?  

Klinik Psikoloji Uzmanı Torgunn Reitlo Malmo: Ebeveynlerin veya vasilerin çocuklarını evde 

tutmak istemeleri için farklı nedenler olabilir. Bunlar arasında enfeksiyon korkusu, işten 

çıkarılmış olmak veya evde eğitim fırsatı elde etmek olabilir. Çocuk evde eğitimden keyif 

alıyor veya normal zamandakinden daha fazla okul ödevi yapıyor olabilir ya da okula dönme 

kaygısı yaşayabilir. Bazı çocuklar için kademeli bir geçiş gerekebilir ve okula verilen uzun 

aradan sonra uyum sağlama sürecine ihtiyaç olabilir. Çocukların çoğu güçlü ya da zayıf 

duygusal tepkiler şeklinde, normalden daha farklı reaksiyon gösterebilir. Ayrıca, çevrelerinde 

ciddi bir belirsizlik olduğu dönemlerde çocukların daha fazla rahatlatılmaya, desteğe ve 

yakınlığa ihtiyacı vardır. Biz yetişkinlerin bunu anlaması ve kabul etmesi önemlidir. Çocukların 

sizinle aynı şeylerden korkması gerekmez ve onların gerçekten neden korktuğunu duymamız 

gerekir. Çocuklar ebeveynlerinin ya da vasilerinin endişelerini devralabilirler. Ebeveynlerinin 

ya da vasilerinin neden korktuğunu yorumlarlar ve yorumlarında çok hatalı da olabilirler. 
 

Ebeveynleri ya da vasileri risk grubunda olan çocuklar evde eğitime devam etmeli mi? 

Sağlık Müdiresi Betty Johanne Pettersen: Bu, yapılan tıbbi değerlendirmelere bağlıdır. Bunun 

için kriterler vardır; ebeveynlerin veya vasilerin sahip olduğu temel hastalığın ne olduğuna ve 

nasıl yönetildiğine göre değişir. Hastalık iyi yönetiliyor ve tedavi ediliyorsa, çocuk okula 

gidebilir. Ciddi bir hastalık söz konusuysa, okulla iş birliği içinde, evde eğitim de dahil olmak 

üzere, uyarlanmış eğitim seçenekleri değerlendirilebilir. 
 

 

Ailede bir veya birden fazla kişinin astımı ya da diğer temel hastalıkları varsa çocuğumuzu 

okula göndermemek için bir doktor raporu mu gerekiyor? 

Sağlık Müdiresi Betty Johanne Pettersen: Eğer çocukta astım varsa ve iyi yönetiliyorsa, çocuk 

okula devam edebilir. Ebeveynlerin veya vasilerin ciddi ve istikrarsız bir hastalığı varsa, çocuk 

için bir uyum süreci başlatabiliriz. Ardından, tıbbi bir belgeye ihtiyacımız olacaktır. 

 

Yüzeyler ne sıklıkla temizlenecek ve bundan kim sorumlu olacak? Oyun parkı ekipmanları 

nasıl temizlenecek? Bunlar kullanımdan önce ve sonra yıkanacak mı/dezenfekte edilecek 

mi? 

Belediye Müdiresi Eva Elisabeth Belboe: Kılavuza göre her okul günü başına 2-4 defa 

yapılacak. Bu, temizlik personeliyle okullardaki ve gündüz bakım tesislerindeki personel 

arasında bir iş birliği olacak. Temizlik personeli bu ekipmanları titiz bir şekilde yıkayacak, okul 

personeli de bunları silecek. Temizlik personeli her gün tüm yüzeyleri titiz bir şekilde 

yıkayacak. Bir süre için aynı oyuncağa aynı çocuklar erişebilecek ve bunlar da kullanıldıktan 

sonra temizlenecek. 
 

 

  



Okul günü sona erdiğinde uygulanacak temizlik prosedürleri nelerdir? Tüm okul 

malzemeleri, sıralar, sandalyeler, banklar, vs. bir sonraki okul gününden önce 

temizlenecek/dezenfekte edilecek mi? Bundan kim sorumlu olacak?  

Belediye Müdiresi Eva Elisabeth Belboe: Kılavuza göre öğrenciler kendi sıralarını silmekten 

sorumlu olacaklar. Temizlik personeli, okul başlamadan önce tesisleri temiz duruma 

getirecekler. Ayrıca, herhangi bir şey olursa okul temizlik personeliyle doğrudan iletişim 

halinde olacak. Temizlik personelinin şefiyle de iyi bir iş birliği içindeyiz ve bunu başaracağız. 
 

 

Çocuğumun COVID-19 ile enfekte olmayacağını okul nasıl garanti edebilir?  

Klinik Psikoloji Uzmanı Torgunn Reitlo Malmo: Garanti istemenizi kesinlikle anlıyorum. 

Korktuğumuzda garanti ararız, kendimizi güvende hissetmek için belirsizliği azaltmak isteriz. 

Ancak, hayatta garanti edilemeyecek şeyler de vardır. Uygulanan iyi enfeksiyon önleme 

tedbirleri nedeniyle çok düşük bir risk olmasına rağmen çocuğunuzun enfekte olmayacağını 

garanti edemeyiz. 
 

 

Not! Ebeveynlerimiz ve vasilerimiz, sorularınız varsa lütfen bunları sormak için kendi 

okullarınızla iletişime geçin. 


