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Rapport fra Ellingsrud skole, 
hjemmeskole-uke 14 

 
 

Kjære elever og foresatte  

Påskeferien er her og vi går inn i påskeferien med en usikkerhet om hvor vidt skolen skal åpne etter 

ferien eller ikke. Dette blir først avklart onsdag 8. april. Kunnskapsminister Guri Melby har satt ned 

et ekspertutvalg for å se på ulike løsninger for åpning av skolene.   

Lærerne og ledelsen er forberedt og har planlagt for videre drift av "hjemmeskole" og planene for 

uke 16 ligger på hjemmesiden. Første skoledag etter ferien er onsdag 15. april. Bruk hjemmesiden 

og Instagram for fortløpende oppdatering og informasjon.  

Alle som har skole-PC hjemme nå får ikke de automatiske oppdateringene som PCn får når du er 

påkoblet på skolen. Da kan det oppstå problemer. Måten du kan unngå dette på, er ganske enkel. 

Du må ta med maskinen til en skole (kan være Bakås eller Ellingsrudåsen også), gjerne en dag det er 

sol og litt hyggelig å sitte ute. Følg så instruksjonene som du finner på vedlagte fil og på 

hjemmesiden. 

Utdanningsdirektoratet og Utdanningsetaten i Oslo kommer fortløpende med føringer og råd til 

skolene. Samtidig må skolen revidere sin terminliste og endre planer slik at arbeidet er 

gjennomførbart og arbeidsmengden overkommerlig for elevene. Lærerne må prioritere å sikre 

vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, slik at alle elever får standpunktkarakterer og 

terminkarakterer i alle fag. Lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, da er både 

elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig.  

Felles heldagsprøve 17. mars for 10. trinn ble avlyst. Nå har Utdanningsetaten utarbeidet planer for 

ulike muligheter for gjennomføring av felles heldagsprøve i matematikk på 10. trinn. Den kan brukes 

etter intensjonen med å inngå som en del av grunnlaget for standpunktvurderingen i faget. 

Alternativ plan for gjennomføring av matematikk 10. trinn: 

1. Om skolene åpner i april  
UDA foreslår at prøven gjennomføres den 19. mai – samme dag som eksamen i matematikk skulle 
vært gjennomført. Gjennomføringen underlegges de smittevernregler som gjelder da.  

2. Om skolene åpner først etter 1. mai  
UDA foreslår at prøven gjennomføres den 5. juni. Gjennomføringen underlegges de smittevernregler 
som gjelder da. 

https://ellingsrud.osloskolen.no/nyhetsarkiv/brev-om-hjemmeundervisning/


3. Skolene åpner ikke før sommerferien 
Oppgavesettet kan benyttes som oppgavesett den 19. mai. Del 2 kan leveres til faglærer. Faglærer 
kan teste elevene muntlig på del 1 via teams samme dag, som en mulig støtte til 
vurderingsgrunnlaget.  

 
De kvalitetssikrede oppgavene gir muligheter for å sikre et bredt vurderingsgrunnlag, ved at elevene 

får vise sin kompetanse i faget ved slutten av opplæringen. Med utgangspunkt i felles oppgavesett, 

vil gode diskusjoner i fagmiljøene rundt gi grunnlag for vurdering og bidra til mer lik og rettferdig 

sluttvurdering for den enkelte elev.   

     

Med ønske om en riktig god påske til alle familier der hjemme!   

Nina Bordewich, Pia Morønning Fossum og Ingjerd Tesaker  

Ledelsen ved Ellingsrud skole   

 

 

 


