
 

Oppsal skole åpner 

for elever på 1. – 4. 

trinn mandag 27. april 

23.04.20 

 

KJÆRE ALLE ELEVER, 

FORELDRE OG ANSATTE 

Endelig er vi klare for skoleåpning igjen for 1. 

– 4. trinn og AKS. Det gleder vi oss til, og 

ønsker alle elevene på småskoletrinnet 

velkommen tilbake til skolen mandag morgen 

27. april.  

 

Elever fra 5. – 10 trinn ivaretas etter 

retningslinjene om tilsynsordning som har 

vært gjeldende siden fredag 13. mars. I 

hovedsak gjelder det elever i sårbare 

situasjoner, og elever hvor foresatte arbeider 

i samfunnskritiske yrkesforhold 

 

Vi vil i med dette skrivet forsøkt å 

redegjøre for hva som vil møte 

elevene mandag. Det er viktig at  

dere hjemme forbereder elevene 

og snakker om dette i tiden fram 

til åpningen. Lærerne våre vil være 

godt forberedt til å ta i mot 

elevene, for at de skal få en trygg 

og hyggelig start. 

 

 

 
 
DEN NYE SKOLEHVERDAGEN 

For elevene på 1. – 4. trinn, vil mye være 

annerledes når de nå kommer tilbake på 

skolen.  

 

Når skolen nå åpner igjen, er det på bakgrunn 

av at sentrale myndigheter har definert at det 

er trygt å åpne skolene igjen. Vi forventer at 

alle elever møter på skolen, og vil legge til 

rette for at dette skal oppleves trygt og 

sikkert for det enkelte barn.  

 

Det er kun barn som er syke, er i 

risikogruppen, eller bor sammen med 

familiemedlemmer som er i risikogruppen, 

som er unntatt fra å møte på skolen og som 

vil få hjemmeundervisning.  Det er viktig at 

det blir tatt kontakt med skolen for nærmere 

avklaring rundt disse elevene.  

 

Dersom noen likevel skulle velge å ikke sende 

elevene til skolen, er det viktig å presisere at 

foresatte selv er ansvarlige for å gjennomføre 

opplæringen for elevene. Skolen vil ikke ha 

kapasistet til både å undervise elever som 

holdes hjemme, samtidig som vi har full 

undervisning på skolen.  

 

Vårt mål er likevel at alle foresatte og elever 

skal oppleve Oppsal skole som et trygt sted å 

være. 

 

Skolen har i dialog med naboskolene og 

bydelsoverlegen utarbeidet denne interne 

veilederen for hvordan dagene på Oppsal 

skole vil være de neste ukene. 



 

VEILEDEREN FOR  
OPPSAL SKOLE OG AKS: 

Organisering: 

Elevene vil være organisert i faste grupper, 

på inntil 15 elever. Det betyr at alle klasser 

på småskoletrinnet deles i 2. To grupper vil 

samarbeide noe, bl.a. med hensyn til omgang 

mellom elever, og bruk av lærere og øvrig 

personell, men skal ikke blandes med andre 

grupper utover dette. Det vil være minst en 

lærer / voksen i alle grupper, og mest mulig 

den samme / de samme hele tiden. 

 

Elevenes timeplaner vil i hovedsak følges så 

langt det er mulig, men dagsplanene vil 

utformes på lik måte som under 

hjemmeundervisningen. Pga tilpasning for å 

imøtekomme smittevernstiltakene hvor det 

presiseres viktigheten av få voksne pr 

gruppe, vil uketimetallet være noe redusert. 

Hovedhensikten med denne nye 

organiseringen er å legge til rette for at 

elevene er sammen med få andre barn og 

voksne i løpet av dagen, og at smitterisikoen 

og tryggheten til det enkelte barn er ivaretatt 

på en god måte. 

 

Hver gruppe vil, så lenge det kun er 1. – 4. 

trinn som er på skolen, ha tilgang til et eget 

klasserom/base. Klasserommene vil være 

spredt i alle bygningene på skolen. Det er 

likevel viktig å presisere at det er ønskelig at 

mest mulig av opplæringen som kan foregå 

ute, vil foregå ute. Det er derfor viktig at 

barna er kledd for det aktuelle været hver 

dag. 

 

Frammøtetid på skolen vil være nøye regulert 

for å hindre at for mange er tilstede på de 

samme områdene samtidig, og foresatte vil 

ikke få anledning til å følge elevene inn i 

skolebygningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lærerne som kjenner elevene har satt 

sammen de nye gruppene på en måte som 

skal ivareta helheten til det beste for alle. Det 

vil dessverre ikke være anledning til å bytte 

gruppe. 

 

Informasjon om de nye gruppene sendes i 

egen skolemelding til gjeldende trinn. Det vil  

også gis nærmere informasjon om hvilket 

klokkeslett de ulike gruppene skal møte, og 

hvor på skolen de skal møte.  

 

 
 

Oppstarten vil variere med noen minutter for 

å hindre mange i skolegården samtidig. 

Elevene vil i friminuttene kun kunne være 

sammen med elevene i egen gruppe og 

samarbeidende gruppe. De vil også ha egne 

områder de kan være på. Hvilke områder de 

kan være på, vil rullere etter en egen plan. 

Friminuttene vil dels foregå til forskjellig 

tider. Også utstyr og lekeaktiviteter utendørs 

som elevene bruker, vil være knyttet til den 

enkelte gruppe. 

 

AKS: 

Aktivitetsskolen skal også endelig åpne igjen. 

AKS vil ha samme lokaler, rutiner og 

gruppeinndeling som på skolen. Personalet 

har gjennomgått regler om smittevern, og det 

skol være like trygt for barn og voksne å 

være på AKS som på skolen.  

 

 



 

AKS vil ha noe redusert åpningstid i en 

periode. Det vil ikke være morgenåpning, og 

AKS stenger kl.16.00.  

 

Foreldre med samfunnskritiske funksjoner, 

kan ta kontakt med AKS leder dersom barnet 

har behov for opphold utover dette, innen 

fredag kl. 12.00. 

Irene.rodsten@ude.oslo.kommune.no    

 

Elevene følger sine grupper fra skoletiden 

over i AKS, og der det er mulig følger 

skoleassistenten med.  

 

Det vil inntil videre ikke være matservering på 

AKS.  Alle barn må ha med seg drikke og egen 

matpakke til AKS måltidet. Barna spiser i 

egen gruppe. Faktura vil bli fratrukket beløp 

for mat.   

 

Vi anbefaler at alle har med seg egen solkrem 

i sekken. 

 

Henting vil skje utendørs i samme område 

som barna leveres. Barna som skal gå alene 

blir sendt hjem hver hele og halve time. For 

eksempel kl.14.00, kl.14.30 osv.  

 

VIKTIG : Vi ønsker at alle fyller ut 

behovsskjema for tidene som ønskes på AKS 

på vedlagte lenke. Da kan vi planlegge 

bemanning, og organisere gruppene på best 

mulig måte. Skjemaet må besvares innen 

fredag kl. 16.00. Hvis du er usikker, kontakt 

oss på aks.oppsal@osloskolen.no  

 

 

Husk å melde tilbake om behov på AKS! 

 

 

KLIKK HER FOR Å FYLLE UT SKJEMA 

 

 

Renhold: 

Skolen har utarbeidet en hygieneplan hvor et 

intensivert renhold på skolen hver dag har 

stort fokus, og hvor smittevernsreglene er 

ivaretatt.  

 

Toaletter og andre fellesarealer vil rengjøres 

flere ganger pr dag. Dørhåndtak, 

trykknapper, gelendere etc som man er i ofte 

kontakt med, vil bli tørket av og rengjort 

jevnlig gjennom hele skoledagen. Faste 

installasjoner ute inngår ikke i 

renholdsplanen.  

 

Elevene skal gjennomføre håndvask etter hver 

gang de har vært ute. Det vil være utplassert 

antibac i alle klasserom. Elevene vil også 

læres opp til gode rutiner for håndvask. 

Elevene vil også bli gitt rutiner som vask av 

egen pult etter bruk for å forbedre hygienen 

mest mulig inne i klasserommet. Elevene kan 

ikke ha med leker og kosedyr etc med 

hjemmefra. Utstyr som brukes på skolen, vil 

bli rengjort jevnlig. 

 

Tøyskift: 

Elevene må ha med skift og innesko/sokk på 

skolen, som vanlig. Det er imidlertid i deler av 

skolens lokaler som er tatt i bruk, ikke 

knagger og hyller. I disse klasserommene må 

derfor elevene ha med klær og skiftetøy i 

egen sekk. Fordi det er få elever i 

klasserommet, vil det imidlertid være rimelig 

god plass til å oppbevare sekk med skiftetøy 

inne. Elevene må ta med seg brukt skiftetøy 

hjem for vask, og ta det med tilbake dagen 

etter. 

 

Fravær 

Det kan være elever eller familiemedlemmer 

som vil være definert inn i risikogrupper. 

Dersom ditt barn, eller en i barnets familie, er 

i en risikogruppe, ber vi om at dere tar 

kontakt med skolen i løpet av fredagen 24. 

april. Dersom barnet ditt ikke kan komme på 

skolen, sendes det en melding direkte til 

kontaktlærerlærer.  
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Ansatte 

Skolens ansatte er godt forberedt på hvordan 

de skal overholde smittevernsreglene.  

 

Elevene vil møte de faste ansatte. Til vanlig 

skal kun voksne i samarbeidende grupper 

støtte og bistå hverandre ved behov. Det kan 

likevel være vikarsituasjoner hvor andre 

voksne vil måtte kunne tre inn. 

 

Elever med særskilte behov 

Elever med særskilte behov vil bli ivaretatt på 

en god måte. Det er likevel slik at en ikke kan 

påregne at spesialundervisning vil foregå som 

normalt. Noe av spesialundervisningen vil 

måtte foregå i grupper sammen med elevens 

egen gruppe. Fordi mye av undervisningen vil 

foregå ute, vil også elevene som har vedtak 

om spesialundervisning, få noe av denne 

undervisningen sammen med de andre 

elevene. 

 

 

 

 

 

 

Skolepatruljen 

Det vil ikke være skolepatrulje denne tiden. 

Elevene må oppfordres til å være spesielt 

aktsomme i trafikken disse dagene. 

 

Tid og sted 

Trinn Bygg Start Slutt Aks 

1.trinn H 08.30 13.00 16.00 

2.trinn F - G 08.30 13.00 16.00 

3.trinn H 09.00 13.30 16.00 

4.trinn D - E 09.00 13.30 16.00 

 

 

Velkommen tilbake til skolen. Vi gleder 

oss til å se dere! 

 

Vennlig hilsen 

Jack Heidner 

rektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

OVERSIKTSKART OVER SONER OG LEVERINGS/HENTE OMRÅDER  

 


