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Kjære elever og foresatte  

Uke to med hjemmeskole er over og både vi og elevene lærer, utvikler og forbedrer oss for hver 

dag. Her må vi fokusere på det positive. 

På tirsdag kom beskjeden om at skolene skal holde stengt til påske, og på onsdag kom nyheten om 

at regjeringen har besluttet å avlyse alle eksamener for 10. trinn, samt skriftlige eksamener for 

videregående våren 2020. Elevene får et fullverdig vitnemål uten eksamen, i vitnemålet vil det stå at 

eksamen var avlyst. Dette vil ikke få konsekvenser for inntaket til videregående opplæring. 

Lærerne må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, slik at alle elever får 

standpunktkarakterer. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både 

elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig. Kravene til å sette standpunktkarakter før 

skriftlig og muntlig eksamen bortfaller når disse eksamenene er avlyst. Det betyr at skolene nå kan 

sette standpunktkarakterer helt mot slutten av skoleåret. 

Elevene trenger andre aktiviteter enn skolearbeid også i denne perioden. Tips til aktiviteter er lagt 

på skolens hjemmeside og oppdateres jevnlig, samt at det publiseres tips og konkurranser på 

Instagram.  

Avdelingsdirektør for oppvekst og lokalsamfunn i Bydel Alna, Ellen Liljedahl er bekymret for mange 

barn og unge som er ute sammen i store grupper. Vi i likhet med mange andre er urolige for  at de 

utsetter seg selv og andre for smitte. Hun har en melding til ungdommene og foresatte, se vedlegg 

og hjemmeside.  

Skolen har tidligere, både på hjemmesiden og Instagram, lagt ut informasjon om ulike 

hjelpetelefoner, såkalte "hjertetelefoner" til hjelp for ungdom som trenger noen å snakke med. 

Foreldre kan også ha behov for hjelp og veiledning. Oslohjelpa er et tilbud til foresatte der en 

familieveileder er tilgjengelig hverdager kl. 10-16 på tlf. 940 152 58 og på e-post: bal-

oslohjelpa@bal.oslo.kommune.no, se vedlegg og hjemmeside.  

Bydelen har også en film beregnet ungdom i fritidsklubbene,  se lenke:  

https://www.facebook.com/bydel.alna/videos/626414518136122/ 
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mailto:bal-oslohjelpa@bal.oslo.kommune.no
mailto:bal-oslohjelpa@bal.oslo.kommune.no
https://ellingsrud.osloskolen.no/nyhetsarkiv/trenger-du-noen-a-prate-med/
https://www.facebook.com/bydel.alna/videos/626414518136122/


Det er fremdeles bemanning på skolen alle hverdager minimum mellom kl. 08.00- 12.00. Dersom du 

har behov for teknisk hjelp med PC, opplæring i Teams, gå en tur, snakke etc., så kan vi gjøre 

avtaler, ring 23 28 70 50.  

Ukeplanene er endret noe og har klassevise tilpasninger. Disse finner dere på skolens hjemmeside. 

Husk at lærerne er tilgjengelig på e-post for elever og foresatte, ikke nøl med å ta kontakt dersom 

dere har spørsmål og bruk hjemmesiden og Instagram for oppdatering og informasjon.  

 

Med vennlig hilsen  

Nina Bordewich, Pia Morønning Fossum og Ingjerd Tesaker  

Ledelsen ved Ellingsrud skole   
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