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Rapport fra Ellingsrud skole,  
hjemmeskole-uke 16, del 2 

 
 

Kjære elever og foresatte  

Takk for mange gode tilbakemeldinger fra undersøkelsen vi sendte ut til alle foresatte på onsdag. Vi 

vil gjerne har flere tilbakemeldinger, det er ikke for sent å svare via linken som ble sendt på sms. 

Elevene har også kommet med gode innspill til kontaktlærerne sine på de undersøkelsene som er 

gjennomført klassevis. 

Elever og lærere har kommet godt i gang etter ferien og planene for uke 17 ligger på skolens 

hjemmeside. Ønsker fra elevene om noen sosiale aktiviteter vil i økende grad bli i ivaretatt med 

undervisning/friminutt i form av videosamtaler og små gruppe-møter på skolen ute i skolegården, 

se bilder fra dagen i dag på skolens Instagram. 

NOVA, forskningsinstitutt OsloMet, i samarbeid med Utdanningsetaten vil gjennomføre en 
spørreundersøkelse for å få svar på hvordan Korona-situasjonen har påvirket ungdom i Oslo. De vil 
få kunnskap om hvordan elevene har det og hvordan de har opplevd flere uker med digital 
hjemmeundervisning. Dette vil gi en unik mulighet til å få innblikk i hva ungdom tenker i en 
situasjon der de tilbringer langt mer tid i familien enn normalt, og hvor det digitale generelt spiller 
en enda større rolle enn vanlig i de unges liv. Kontaktlærer gjennomfører undersøkelsen med sine 
elever, som en del av hjemmeundervisningen. Det vil ta ca 15-30 minutter for elevene å besvare 
undersøkelsen. Undersøkelsen er anonym og ingen vil kunne vite hva den enkelte elev har svart. 
Elevens skoletilhørighet vil ikke inngå i undersøkelsen. Undersøkelsen skal gjennomføres i perioden 
23. – 30. april.  
 
Minner om at det bare er å ta kontakt dersom det skulle være noen spørsmål eller om man trenger 

teknisk eller faglig hjelp. Skolen er bemannet hver dag, minimum mellom kl. 9-14. 

 

Med ønske om en riktig god helg! 

Nina Bordewich, Pia Morønning Fossum og Ingjerd Tesaker  

Ledelsen ved Ellingsrud skole   


