
                                                                                                                  

8/5 2020 

Åpning av skolen i uke 20 

 

Kjære elever og foresatte  

Endelig kom beskjeden om at vi kan åpne skolen igjen. Ellingsrud skole følger 
Utdanningsdirektoratets veileder for smittevern og har tilpasset for gjenåpning etter skolens 
spesifikke behov og utforming.  Alle ansatte har gjennomført kurs i smittevern i regi av 
Utdanningsetaten og skolens ledelse har også rådført seg med helesesykepleier i utarbeidelse av 
planer. Foresatte vil bli kontaktet per telefon av kontaktlærer i løpet av fredag 8. eller mandag 11. 
mai med informasjon om gjenåpningen. Skolen vil fortsette å oppdatere elever og foresatte 
gjennom ukentlige nyhetsbrev. 

Smittevern og rutiner ved gjenåpning  
Alle lærere som mottar elevegrupper/ kohorter på skolen, har ansvar for å gjennomføre 

smittevernopplæring av elevene sine ved første skoledag. Kontaktlærer vil ha smittevernrutiner 

flere ganger om dagen med elevene og klassene vil være delt i to kohorter. Elevene vil i hovedsak 

forholde seg til de to kontaktlærerne, på 9. og 10. trinn vil også fransk- og tysklærer være involvert. 

For 8. og 9. trinn vil skoledagene gjennomføres med fysisk oppmøte og teams, samt uteskole og 

tverrfaglige prosjekter. På 10. trinn blir det i hovedsak fulle skoledager på skolen og tilnærmet 

ordinær fag- og timefordeling. Alle planer publiseres på hjemmesiden.  

Skolen har økt renhold og følger smittevernsreglene: 

o Halve klasser i klasserommet 
o Egen sprayflaske med såpevann (for to elever) 
o Egen dispenser med tørkepapir (for to elever) 
o Alle elever må ha egen matpakke hver dag, ingen kantine og ikke handling på Kiwi 
o Mobilen er en stor smittekilde og skal oppbevares på flymodus i sekken 
o Ingen friminutt med andre elever enn egen kohort, korte pauser med egen lærer 
o Spiser i klasserommet med lærer 
o Elever må komme til rett tid, ikke henge i grupper før skolestart 
o Elevene må stille opp i avstand til hverandre ved skolestart og slippes inn i garderoben i 

puljer på 4 elever 
o Elever må gå rett hjem, ikke henge igjen i grupper i skolegården 
o Elever benytter kun toaletter og vasker i tilknytning til eget klasserom 
o Elevene skal bare bruke tildelt klasserom, 10. trinn benytter også K&H, samlingssalen til 

fransk og rom 6 til tysk. 

  
Vitnemålsutdeling for 10. trinn vil foregå klassevis den 18. juni. Vi kommer tilbake med detaljer og 
mer informasjon når det nærmer seg. 
 

Vi gleder oss til å møte 10. trinn på mandag og 8. og 9. trinn på tirsdag! 
 
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/
https://ellingsrud.osloskolen.no/

