
Kjære foresatte,         28.10.2020 

Skolen i en koronatid 

Da stiger dessverre smittetallene, og det er kommet nye retningslinjer. 

Skolen kan heldigvis inntil videre fortsette som tidligere, på det vi kaller gult 

nivå. Dere kjenner våre rutiner nå med blant annet oppmøte ute, faste 

kohorter og håndvask.  

Vennegrupper  

Vi har på de fleste trinn satt i gang vennegrupper. Dette for å sikre at alle har noen å møte. I siste 

FAU-møte ble det ytret ønske om å løse litt opp ved for eksempel å utvide tiden for vennegrupper til 

mai, kunne tilpasse tidspunkt og bytte innbyrdes. Selvfølgelig står man fritt til det. Vi styrer ikke over 

deres tid så dere må legge til rette slik at det passer inn i deres hverdag. Nå i forbindelse med 

Halloween kom det fram at der man ikke hadde fått til dette innenfor vennegruppene, hadde man 

sørget for at alle hadde noen å være sammen med. Tusen takk, det er det som er hensikten med 

venngruppene; alle skal være med. Vi ønsker med vårt forslag til organisering kun å bidra til å finne 

en måte å gjøre det på, dere tilpasser. 

Aktivitetsskoletilbud og morgenåpning 

Aktivitetsskoletilbudet har nå i en lengre periode vært begrenset på grunn av situasjonen med covid-

19. Hovedgrunnen til dette er organiseringen med faste kohorter/grupper, som igjen fører til at vi må 

bruke flere voksne for å ivareta alle. Dette betyr dessverre at vi også i fortsettelsen, og på ubestemt 

tid, ikke kan tilby et AKS-tilbud på morgenen. Skolene forplikter seg til å tilby hjelp i form av økt 

tilbud til sårbare elever/familier, samt til familier der foresatte har samfunnskritiske yrker. Vi vil med 

dette oppfordre de av dere som ønsker å drøfte et behov med oss, om å ta kontakt. Det kan dere 

gjøre direkte på e-post til AKS-leder Christine Mohn på christine.mohn@ude.oslo.kommune.no 

Melding av fravær 

Melding av fravær skal skje om morgenen før kl. 08.00. Bruk skolemeldingsappen, da får lærer 

beskjed rett inn i sin postkasse. Takk for at så mange følger opp dette. Det gir trygghet.  

Klasselister 

Vi minner om at hver enkelt foresatt må aktivt inn og samtykke til å være synlig på klasselisten for de 

andre foresatte. Vi oppfordrer foreldrekontaktene til å være pådrivere for at alle tar stilling til dette i 

deres gruppe. I tillegg kan dere selv endre kontaktinformasjon for dere selv ved feil eller endringer. 

Klikk her for mer informasjon om hvordan dere går frem. 

Skolebytte 

Skøyen skole begynner å bli full på enkelte trinn. Dersom dere flytter ut av skolens inntaksområde, er 

det dessverre ikke slik at man automatisk beholder plassen dersom trinnet er fullt. Vi har nå blitt 

pålagt å holde av to plasser til elever som flytter inn i nærskoleområdet. Derfor denne endringen. Ta 

kontakt med oss dersom dere vurderer å flytte, og lurer på hvor mange ledige plasser det er på ditt 

barns trinn. 

 

Hilsen ledelsen på Skøyen skole 

https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/klasselister-i-skolemelding-og-skoleplattform-oslo/

