
Kjære foresatte,  

Da har vi lagt bak oss en uke, der vi har tatt i mot våre 740 fine 

elever. Veldig godt å møte alle igjen og det er alltid høytidelig 

å ta i mot våre nye 1. klasseelever. De stråler, de også! 

Tusen takk for at dere på ryddig vis leverer elevene med rene 

hender i skolegården på morgenen, og så trekker dere unna. 

Det er med på å sørge for at vi skal få til skolehverdagen med 

god kontroll på avstand og innmarsj.  Minner igjen om at 

dersom elevene har luftveissymptomer så må de holdes 

hjemme til allmenntilstanden er god. Smittetallene er litt på vei ned i Oslo, men vi må være forberedt 

på situasjoner der vi for en tid må stenge trinn eller hele skolen/Aktivitetsskolen. Det er tiltaket som 

blir anbefalt fra bydelsoverlegen dersom smitte skulle oppstå. 

Alt imens så gleder vi oss over hver "normale" dag, og planlegger for både alternativ og vanlig drift. 

Målet er å jobbe med normal organisering på trinn nå så snart det lar seg gjøre, og vi ser at vi ikke er 

spesielt utsatt for smitte. Også her jobber vi tett med bydelsoverlegen om trygge løsninger.  

Det blir i år innført en ny løsning for deling av klasselister med kontaktinformasjon til foresatte. Så 

fort dere har sjekket at informasjon stemmer og gitt tillatelse, kan informasjonen deles med de andre 

i samme basisgruppe. Dere kan heretter også selv gå inn og endre adresse, telefonnummer mm. Klikk 

her for detaljert informasjon og brukerveiledninger 

Fysiske foreldremøter er utsatt på ubestemt tid. I løpet av et par uker vil trinnet og ledelsen 

informere digitalt det som vanligvis sies på foreldremøtene. Vi ber foreldrekontakt ta opp med 

kontaktlærer dersom det er ting som bør følges opp for den enkelte basisgruppe, eller trinn. Trinn 1 

skal få ekstra informasjon om valg av foreldrekontakt. 

Da ønsker vi dere en god helg, og gleder oss til neste uke med fine barna deres. 

Med vennlig hilsen  

Ledelsen  

 

 

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