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Rapport fra Ellingsrud skole,  
hjemmeskole-uke 17 

 

Kjære elever og foresatte  

Uke 17 er gjennomført og det med stadig flere elever som velger å jobbe på skolen. Elevene jobber 
da på hvert sitt rom med oppfølging av Adrian, miljøarbeider, og ledelsen. Vi ser at flere elever bør 
benytte seg av denne muligheten for å få enda bedre utbytte av undervisningsopplegget på Teams. 
Ta kontakt med kontaktlærer og gjør avtaler, sammen finner vi gode løsninger for den enkelte elev. 
 
I uke 18 fotsetter undervisningsopplegget etter samme modell på Teams, men flere lærere vil 
gjennomføre treff på skolen i mindre grupper, ute og inne. Ta kontakt med den enkelte faglærer 
dersom det er spørsmål rundt dette. Ukeplanene finner dere på skolens hjemmeside. 
 

Forelredundersøkelsen fra uke 16 
Resultatene fra foreldreundersøkelsen vi gjennomførte forrige uke viser at dere i all hovedsak er 
godt fornøyde. Her er noen tall for skolen totalt: 
Undervisningsopplegg: 

Godt fornøyd ut fra forutsetningene: 79% 

Delvis fornøyd: 20% 

Oppfølging fra lærere og ledelse: 

Veldig fornøyd: 82% 

Fornøyd, men kunne vært bedre: 17% 

Valgfag for skoleåret 2020-21 
Avslutning av årets valgfag nærmer seg og samtidig planlegger vi neste skoleår. Elevene må nå velge 
valgfag for skoleåret 2020-21. Valget avgjør om eleven nå skal ha en terminkarakter eller en 
standpunktkarakter i det valgfaget eleven har i år. 
Det er mulig å velge mellom følgende valgfag neste skoleår: 

 Design/ redesign 

 Fysisk aktivitet og helse 

 Programmering 

 Demokrati i praksis 

 Teknologi i praksis 

Elevene velger, som tidligere, for ett år av gangen, uten mulighet for bytte underveis i 

skoleåret. Vi etterstreber at alle får første- eller andreønsket sitt oppfylt. 

https://ellingsrud.osloskolen.no/


Valgfagkarakteren er tellende for søking til videregående skole. Om man har det samme 

valgfaget over tre år er det den karakteren eleven får ved avslutningen av 10. klasse som 

kommer på vitnemålet, og dermed er tellende. Dersom eleven bytter valgfag er det et 

gjennomsnitt av karakterene fra de ulike valgfagene som kommer på vitnemålet. Det er 

samme regler for klageadgang på avsluttende karakter som ved standpunktkarakterer. 

 

Ønsker for valgfag skal i år gjøres digitalt i Forms. Dette sendes ut som en link til den 

enkelte elev i løpet av neste uke. 
 

Gjenåpning av skolene 

Smittevernveiledere for barnehager og skoler er kommet, der finner man også råd til  

ungdomsskoler, se udir.no for mer informasjon. Ellingsrud skole er allerede godt i gang med 

forberedelser for en gjenåpning av skolen. Mer detaljert informasjon om skolens 

renholdsplaner og løsninger for gjenåpning vil vi sende dere når dato for gjenåpning 

foreligger. 

 

 

Til slutt vil vi informere om at skolen nå er godt bemannet hver dag mellom kl. 08.00-15.00 og 

at det bare er å ta kontakt. 

 

God helg fra 

Nina Bordewich, Pia Morønning Fossum og Ingjerd Tesaker  

Ledelsen ved Ellingsrud skole   

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

