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Digital påskeskole, ny smittevernveileder og tiden 

etter påske 

Fortsatt hjemmeskole uka etter påske. Tilbud om digital påskeskole to dager 

neste uke!  

Byrådet har bestemt at skolene i  Oslo vil fortsette med samme smitteverntiltak de har i 

dag, også den første uken over påske. Det betyr at dagens regler gjelder til og med 

fredag 9. april. 

For OHG betyr dette fortsatt heldigital undervisning og hjemmeskole dagene 6. april - 9. 

april. Vi kommer  - som nå - til å ta inn enkelte utdanningsprogram og faggrupper fysisk 

på skolen, og informasjon om hvem dette er aktuelt for gis direkte til de aktuelle elevene 

med kopi til foresatte.   

Vi gjennomførte i vinterferien et vellykket "matteverksted" som flere elever benyttet 

seg av. Vi har ikke mulighet til å arrangere fysisk undervisning i påsken, men tilbyr 

digital påskeskole mandag og tirsdag i påskeferien fra kl 12-15 i flere fag! Dette gjelder 

først og fremst matematikk-kursene, naturfag og fremmedspråk. Elevene har fått 

skolemelding med påmelding, og faglærerne legger de påmeldte inn i Teamsrom som vil 

dukke opp i kalenderen til elevene den aktuelle dagen.  

Er det noen spørsmål, ta gjerne kontakt med leder for realfag Ane Berg Tomter 

(ane.tomter@osloskolen.no) 

Ny smitteveileder for vgs – færre nærkontaker og bruk av munnbind 

Det er publisert en ny smittevernveilederen for videregående. Den skal gjelde fra 12. 

april, men kan benyttes før. 

 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/  

Det er ikke store endringer som påvirker OHGs ivaretagelse av smittevernsreglene. Vi 

har allerede en modell med halve klasser til stede på skolen ved rødt nivå (gruppe 1/ 

gruppe 2), men det kan være nødvendig å oppfordre flere lærere til å gjennomføre 

digital undervisning på fagdagene onsdager  - slik  at eventuelle vurderinger som skal 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/


være fysisk på skolen kan gjennomføres med tydelig adskilte kohorter for gruppe 1 og 

gruppe 2. Det er viktig nå å redusere antall nærkontakter. Avstandskravet vil ivaretas 

ved å benytte to klasserom.  

Når det gjelder munnbind har vi allerede oppfordret våre lærere til å benytte dette i 

nærkontakt med elever. I revidert veileder påpekes det at elever og ansatte kan bruke 

munnbind i fellesarealer utenfor klasserommet, der det kan oppstå trengsel. Vi minner 

om at det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, og at bruk av 

munnbind krever meget god håndhygiene og bevissthet rundt avfallshåndtering. Vi skal 

ikke ha munnbind "slengende" rundt på skolen. Skolene har ikke ennå mottatt noe 

sentral leveranse av munnbind-  så frem til dette er på plass, må elever/ansatte selv ta 

med dette.  

Aktivitetsplan etter påske 

Ass. rektor sendte ut skolens overordnede aktivitetsplan frem mot sommeren i en 

skolemelding 23.3. Her kan det komme endringer, men fint å merke seg større 

vurderingsdager allerede nå. Heldagsprøveperioden starter 16. april og varer frem til 

20. mai. Vi regner med at vi fortsatt er på rødt nivå, så i denne perioden vil det bli en 

kombinasjon av forberedelsedager, hybrid- og digital undervisning. Dette er nødvendig 

for å sikre en forsvarlig gjennomføring av heldagsprøvene.   

 

Vi vet ikke helt hva som venter oss etter påske, da det har vært et annerledes og 

uforutsigbart lærings- og arbeidsmiljø denne vinteren. Nå håper vi mange logger av og 

lader batteriene.  

EN RIKTIG GOD PÅSKE ØNSKES DERE ALLE! 

 

Beste hilsen 

OHG v/ledelsen 


