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Fortsatt digital undervisning og hjemmeskole for 

OHG-elever etter påske  

Kjære alle elever, lærere, foresatte og øvrige ansatte.  

Viser til pressekonferansen i dag 7.april, hvor myndighetene viderefører tiltaket 

om at Osloskolen fortsatt skal holdes stengt etter påske. Det blir en forsiktig 

åpning 27.april for småskolen, AKS og for avgangsklasser på yrkesfag. For OHG 

vil denne åpningen kun berøre vår yrkesfagklasse på vg2 (2sssa), for 

øvrige elever er det ikke bekreftet ny gjenåpningsdato ennå. Vi ønsker 

selvfølgelig helst at alle elevene våre skal være på skolen, men det må oppleves 

som trygt. Vi skal nå sammen innrette oss best mulig for nye uker med 

hjemmeundervisning, men før dette skal vi alle ha noen velfortjente fridager.  

Vi avsluttet vår 3.uke med digital undervisning og hjemmeskole nå rett før påske, 

og vi erfarer en bedre struktur, bedre rytme og en større trygghet i eget arbeid  

både hos elever, lærere og ledelsen - spesielt den siste uka. Vi tror kanskje vi 

alle har justert ned forventningen noe? Dette er positivt, spesielt nå når vi ser at 

dette vil vare fremover. Det å sikre videre motivasjon vil være et viktige 

fokusområde fremover for alle.   

Den siste uka før påske har vi hatt fokus på noen sosiale aktiviteter. Vi har hatt  

påskekonkurranser (kahoot, rebus og bildekonkurranse) med påskeegg som 

premier. Det er litt rørende å se de fine bildene som elever har sendt oss fra "sitt 

hjemmekontor" og hvordan disse dagene oppleves for dem. Følg oss gjerne på 

sosiale medier (facebook og Instagram), der legger vi jevnlig ut små 

stemningerrapporter.  

Vi har også lagt ut en 30 dagers YOGA - link i kalenderen til alle elever og 

ansatte , anbefaler gjerne å gjøre litt yoga i påskeferien!  

 



Fokus fremover vil være å  sikre videre motivasjon og kartlegge kompetanse 

Som tidligere kommunisert (27.3) har Utdanningsdirektoratet vedtatt at alle 

skriftlige eksamener i videregående skole for elever blir avlyst våren 2020.  

Elever som normalt skulle hatt eksamen som elev, vil likevel kunne få vitnemål. 

Direktoratet utreder videre hva som er mulig å få til for privatisteksamener, så 

følg gjerne med her fremover:  

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

beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/ 

OHG hadde planlagt å arrangere  heldagsprøver med oppstart like over påske. 

Fordi skriftlig eksamen er avlyst, gjør vi endringer i heldagsprøveplanen og 

sender dere en oppdatert versjon rett etter påske. Norsk sidemål på Vg2 på 

ordinær langdag går som oppsatt onsdag 15. april som hjemmearbeid.  

Vi lager også en revidert versjon av prøveplanleggeren, som tar hensyn til at 

heldagsprøvene blir utsatt. Vi sender også denne ut etter påske.  

I en uforutsigbar tid prøver lærerne og ledelsen så godt vi kan å legge gode 

planer. Vi er spesielt opptatt nå av fag med standpunktkarakter, altså 

karakterer som kommer på vitnemålet. Vi vil legge vekt på å fordele arbeid for 

elevene så godt vi kan, og vi er opptatt av vurderingsformer som gjør at elevene 

får vist godt fram kompetansen sin.  

Den standpunktvurderingen elevene får, skal være et uttrykk for elevens egen 

kompetanse. Det er viktig for lærerne å finne ut av hva elevene mestrer mot 

slutten av året. Så lenge det er nettskole, vil derfor elevenes refleksjoner og 

samtaler med læreren, alene eller i mindre grupper, være viktige i tillegg til det 

som er skrevet og levert inn. Alle må derfor være forberedt på at lærere legger 

opp til nettsamtaler i oppfølging av skriftlige arbeider fremover.  

Et ekstra fokus fremover på våre mest sårbare elever  

I perioden med hjemmeskole har kontaktlærerne gjort en spesielt viktig jobb 

med å følge opp våre mest sårbare elever. Dette er elever som finner det ekstra 

vanskelig å henge med i skolehverdagen når den foregår hjemme og i en noe 

løsere form enn ellers. Elevtjenesten ved OHG støtter kontaktlærerne i dette 

arbeidet, og dersom det er noen som trenger ekstra støtte er kontaktlærer eller 



rådgiver på trinnet en viktig inngangsport til å skaffe hjelp for elever som 

trenger det.  

Siste arbeidsdag før påske sendte alle faglærerne inn til ledelsen en oversikt 

over de elever de er mest bekymret for. Bekymring går på manglende innlevering 

av arbeidskrav og oppgaver, lite eller ingen deltagelse i Teams disse tre ukene, 

eller bare en generell uro sosialt eller faglig. Rett etter påske vil ledelsen i 

samarbeid med kontaktlærerer og rådgivere følge enda tettere opp disse 

elevene, og sammen med hjemmet se hvordan vi kan tilpasse undervisningen 

ytterligere og hvilke øvrig støtte skolen kan gi.   

Vi ønsker alle en riktig velfortjent hjemmepåske hvor vi håper alle logger litt av -  

ta vare på hverandre.    
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