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Kjære elever og foresatte  

En spesiell uke med hjemmeskole er over og vi må si vel gjennomført og godt jobba av både elever 

og lærere.  

Utfordringer har det selvfølgelig vært, særlig digitale, men dette ser ut til å skulle løse seg for neste 

uke.  Alle klassene har fått oppgaver og gjøremål i Its etter oppsatt timeplan og klassene har 

"samlet" seg for opprop på Teams. Mange har også møttes på Teams til chat, videoundervisning og 

spill i pauser og på fritid. 

  

Vi er i den tiden på året da elevene, særlig på 10. trinn, skal ha fellestentamener og heldagsprøver. 

Skolene har fått beskjed om at det ikke skal gjennomføres fellestentamen i matematikk for 10. trinn 

i denne perioden. Dersom større prøver skal avholdes skal dere får beskjed i god tid. Likevel vil flere 

faglærere forsøke å gjennomføre fagsamtaler i ulike fag i tillegg til innleveringer dersom 

"hjemmeskoleperioden" blir utvidet.  

Alle elever skal ha vært og hentet bøker og PC nå, men mange elever har fremdeles PC sin på 

skolen. Dersom familiens PC nå er opptatt av andre familiemedlemmer som jobber hjemme, så kan 

elevene fremdeles komme på skolen for å hente PC, ring 23 28 70 50 for å gjøre avtale, så slipper vi 

deg inn.  

Det er ikke forventet at elevene skal sitte langt utover kvelden med skole og selv om mange lærere 

svarer på elevhenvendelser langt utover kvelden, så kan man ikke forvente en "døgnåpen" -skole. 

Alle kontkatlærerne skal ha vært i kontakt med elevene sine på telefon eller på sms/skolemelding i 

tillegg til Teams i løpet av uka. Lærerne er også tilgjengelig på e-post for elever og foresatte, ikke nøl 

med å ta kontakt dersom dere har spørsmål.     

Husk også at ungdommene trenger å røre på seg og få frisk luft, selv om man evt. er i karantene. Vi 

minner om at det er viktig at elevene nå ikke snur døgnet, men er klare og opplagte til vanlig 

undervisningstid kl. 9.00-14.00. Trinnvise timeplaner for uke 13 ligger på hjemmesiden. 

https://ellingsrud.osloskolen.no/


Takk for den innsatsen som gjøres i hjemmene nå, ta vare på hverandre og støtt hverandre i en 

spesiell tid. Husk at det er hjelp å få, dersom man trenger noen å prate med er det lagt ut 

kontaktliste med telefonnummere på hjemmesiden og på Instagram, de oppdateres fortløpende. 

Til slutt vil vi også minne om rådene fra helsenorge.no: 

 Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. 
 Hold minst én meters avstand til personer som hoster. 
 Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske 

deg på hendene. 
 Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik 

at du ikke sprer dråper ut i lufta. 
 Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt 

når du har vært ute blant folk. 
 Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, 

hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig. 
 Finn alternativer til håndhilsing og klemming. 

 

Med vennlig hilsen  

Nina Bordewich, Pia Morønning Fossum og Ingjerd Tesaker  

Ledelsen ved Ellingsrud skole   

https://helsenorge.no/koronavirus

