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Første etappe er unnagjort!  

Informasjonsbrev uke 39 

Vi er inne i en spesiell tid, og buss-streiken denne uken gjorde kanskje hverdagen 

enda mer uforutsigbar. Dette må vi bare innrette oss etter, og takle på en best 

mulig måte.  

Vi klarer heldigvis å holde skolen åpen, da mange av våre ansatte og elever 

benytter andre transportmidler enn buss. Samtidig vet vi at dette belaster 

kollektivtransporten ytterligere – så fortsett å snakke med ungdommene deres 

om smittevern. Vi hadde et stunt med munnbind i samarbeidsøkta denne uka, og 

vi opplever et godt samarbeid med ungdommene når det gjelder bruk av 

antiback og spriting av pulter og gjenstander. Vi har også et ekstra fokus på å 

ikke mikse mellom trinn, og stort sett opprettholde faste plasser i 

klasserommene. Det er krevende å overholde avstand i fellesarealer, men vi er 

mange voksne ute i friminuttene som minner om dette. Vi har ennå ikke registrert 

ansatte eller elever med korona hos oss, og det blir interessant å følge 

utviklingen etter høstferien. Dersom smitte oppstår, er det bydelen som tar 

smittesporingsjobben og bestemmer hvem som skal i karantene – ikke skolene.  

Nærvær og faglig progresjon 

Elevene skal ikke få fravær på vitnemålet hverken av korona eller busstreik. Men,  

med tanke på elevoppfølging og skole-hjem samarbeid – og ikke minst eventuell 

smittesporing - så registrerer vi fraværet i Skolearena. Dette blir registrert med 

koder (A eller Egenmeldt sykdom) , da vil det ikke være tellende for elevene.  

Vi kjenner litt på en uro nå knyttet til et for stort fravær hos elevene, samtidig 

som vi må være svært forsiktige med å presse elever til å komme på skolen med 

symptomer. Fint hvis dere kan snakke med ungdommene om betydningen av å 

følge med og være aktiv i undervisningen, selv om man er hjemme. Når det skjer 

en vurdering på skolen, bør elevene også hjemme gjennomføre denne - selv om 

arbeidet skjer under andre forutsetninger. Det blir uansett da gjennomført en 

prosess rundt læring, og det er kanskje det viktigste akkurat nå.    



Vi kommer, rett over høstferien, til å ta ekstra kontakt med de elever som ikke 

har fått vist noe særlig faglig kompetanse. Vi ønsker også å ha en god dialog med 

foresatte der hvor det er nødvendig. Minner igjen om at nå er ekstra viktig med 

god dialog mellom elever, foresatte og lærere om fravær og årsaker til dette. 

Krav til vurderingsgrunnlag vil fortsatt gjelde, og rent praktisk så meldes 

fraværet til kontaktlærer første fraværsdag. 

Når det er sagt, må vi også skryte av elevene våre! De fleste kommer på skolen 

hver dag, er engasjerte, og det meldes om faglig trøkk i mange grupper. Vi klarer 

å drive en god skole under de rammene som eksisterer, mange av våre elever 

ønsker å være tilstede og syns skolen utgjør en forskjell. Det er også en svært fin 

gjeng som har startet hos oss på Vg1 i år, som det har vært ekstra hyggelig å bli 

bedre kjent med.  

Sosiale aktiviteter i storefri og "psykisk helse" på timeplanen 

OHG er en sentrumsskole med elever fra over 50 ungdomskoler, og mange 

elever kommer "alene" til OHG. Alle vinner på at vi tar ansvar for elevene både i 

og utenfor klasserommet, og vi tilbyr et mangfold av lærerstyrte aktiviteter i 

storefri. Vi er nå godt i gang både med sjakk, debatt- og Aksjeklubb, åpen 

gymsal, dodgeball-konkurranser, serievisninger og "perleklubb". I tillegg har vi 

hver dag en trivselsrundeplan hvor mange voksne er synlige ute i 

fellesområdene. Dette er hyggelige tilleggsoppgaver til ordinær undervisning!  

Revyen har også klart å jobbe godt og strukturert innenfor de rammene som 

ligger denne høsten, og det blir spenennde å se hva de får til her fremover.   

I anledning Verdensdagen for psykisk helse, skal vi bruke torsdag 8. oktober 

etter lunsj til sosiale aktiviteter og ikke fag. Vg2 og Vg3 skal gjøre koselige 

aktiviteter ute på tur sammen med kontaktlærerne sine, Vg1 skal være på skolen 

sammen med sine kontaktlærere og eldre elevmentorer. Det blir både elevpanel 

og koronavennlige bli-kjent leker, og vi tror det blir ekstra hyggelig at vg1 "eier" 

bygget litt denne dagen. Ellers så ble Elevrådet konstituert for et par uker siden, 

og vil ha regelmessige møter med ledelsen hvor det drøftes saker elevene er 

opptatt av. Det vil også foregå en elevvurdering av undervisningen i november. 

Elevstemmen er svært viktig for oss.  

Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, der legger vi jevnlig ut små snutter av 

hva som skjer i skolens indre liv.  



Vi minner om foreldremøter for alle trinn i oktober og november. Vg2 er satt 

opp 21.10, Vg3 er satt opp 29.10 og Vg1 er 17.11. Her vil også alle faglærere 

delta.   

Vi gir mer info rundt den praktiske gjennomføringen når det nærmer seg. Vi 

bestreber oss nå på digitale møter, men den generelle smittesituasjonen vil 

kunne endre dette.  

 

Vi ønsker alle en strålende høstferie!  

 

Camilla K. Mehl 

Rektor  


