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Oslo Handelsgymmasium 

 

Smittevernet på skolen endres fra gult til rødt nivå 

– vi innfører en blanding av hjemmeskole og fysisk 

undervisning  

Kjære alle elever, lærere, foresatte og øvrige ansatte.  

Torsdag 5. november ble det presentert en rekke nasjonale tiltak for å få tilbake 

kontrollen på smittespredningen av koronaviruset. Det ble i dag fredag 6.11 kl. 

1300 bestemt at de videregående skolene i Oslo settes på et rødt tiltaksnivå. I 

praksis betyr dette et krav om færre elever i klassene og mindre fysisk kontakt 

mellom elever.  

Oslo Handelsgymnasium er en videregående skole med nesten 1000 elever og 

over 100 ansatte. Vi har hatt lite smitte blant elever, og ingen smittede ansatte. 

Men, vi ser i høst at det har vært krevende å opprettholde tilstrekkelig avstand 

mellom elevene våre, og med et krav om å ha minst 1 meter i alle situasjoner ser 

vi oss dessverre nødt til å innføre hjemmeskole med digital undervisning på 

enkelte utdanningsprogram hvor vi har store klasser og faggrupper med 

elever på tvers av klasser. Yrkesfaggruppene våre har færre elever i klassene 

sine, og ikke undervisning på tvers, så disse vil fortsatt ha fysisk undervisning på 

skolen. Vi opprettholder også fysisk undervisning  for tilrettelagtelevene våre og 

elever med kort botid i Norge.  

Vi har nå laget en 2-ukers plan frem til fredag 20.11 som ser slik ut: 

 Studiespesialiserende utdanningsprogramm (ST) har hjemmeskole 

med digital undervisning etter timeplanen mandag, tirsdag, torsdag og 

fredag.  

 Fagdager på onsdager undervises på skolen i henhold til skjerpede 

smittevernreglene, med færre elever per rom.  

 Vi tilbyr studietid tirsdager fra kl. 1500-1800 på skolen der elevene kan 

møtes fysisk for å få veiledning og leksehjelp i mange fag.  



 Forberedende (FG) /Salg, service og sikkerhet (SE) og Salg, service 

og reiseliv (SR) har undervisning på skolen alle dager bortsett fra 

onsdager, da de har hjemmeskole denne dagen. Dette er for å sikre nok 

rom for fysisk skole for de øvrige elevene. 

 Tilrettelagtklassen (1TSR) følger timeplanen på skolen alle ukedager 

Vi tar med oss både gode og mindre gode erfaringer fra hjemmeskolen i vår. Vi 

skal være ekstra bevisste på at timeplanen blir nøye fulgt opp, og skolen vil også 

ta kontakt med foresatte til elever som ikke møter opp i undervisningen. Det 

føres fravær i alle timer. Undervisningen skal alltid inneholde et møtepunkt 

mellom lærerne og elevene, og ikke utelukkende basere seg på innlevering og 

selvstendig arbeid.  

Det vil være en tett dialog med elevrådet, de foresatte og lærerne i denne 

perioden – og vi ønsker en lav terskel for kontakt med de foresatte. Vi har stor 

forståelse at mange syns situasjonen nå blir ekstra krevende, og vi skal 

tilrettelegge så godt som overhode mulig.  

Dette skal vi klare sammen!  

     

Camilla K. Mehl        Tone Fairway  

 Rektor        Ass.rektor    


