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Skoleåpning og veien videre!  

Kjære alle elever, lærere, foresatte og øvrige ansatte.  

Skoleåpning mandag 11.mai!  

Pressekonferanse i går var både som ventet  - og noe overraskende. Skolestart for 

videregående kom kanskje én uke før vi hadde tenkt, men vi blir klare! OHG har laget en 

oppdatert maiplan som bygger videre på det som allerede er kommunisert ut til elevene 

våre, samtidig som vi sikrer en trygg og god skolestart.  

OHG har ikke mulighet til å samle alle elever fysisk på skolen hvis vi skal følge 

smittevernsregler om 1 meter avstand. Det vil derfor fortsatt være en kombinasjon av 

digital undervisning og fysisk på skolen. Vi  har satt opp ulike dager for ulike trinn og 

fordeler klasser på flere rom. De dagene elevene skal være på skolen vil variere fra uke 

til uke, slik at trinnene er fysisk på skolen på ulike dager. Dette sikrer en rotasjon på 

hvilke fag som blir undervist på skolen. 

Vi har allerede utarbeidet en maiplan med lesedager og mulighet for vurderinger. Denne 

opprettholdes, men de som trenger vurdering skal nå gjøre dette på skolen. Det betyr i 

praksis at det ikke blir mange dager med fysisk undervisning i mai for alle. OHG stiller 

også bygget til disposisjon for å avvikle privatisteksamener – dette har vi fått beskjed 

om skal prioriteres.  

Vi minner sterkt om at hver og en nå må ta ansvar for å unngå smitte: Syke personer 

skal ikke være på skolen, du skal være symptomfri i ett døgn, vaske hender og holde 

avstand. Pollenallergikere kan selvfølgelig være på skolen. Skolen har ytterligere 

forsterket sitt renhold, alle ansatte har tatt smittevernkurs,  vi oppfordrer til 



regelemessig håndvask og vi har Antibac i alle klasserom. Ansatte vil også være til stede 

i fellesarealer.  

Ellers så kom undervisningen på yrkesfag Vg2 godt i gang på skolen forrige uke, og 

elevene på Tilrettelagt startet denne uka. Det har gått fint å overholde smitteverntiltak, 

og det var veldig godt å se elevene fysisk igjen!  

Nå gleder vi oss veldig til å se ALLE elevene her hos oss etter hvert!  

Vurderingsarbeid fremover 

Da muntlig og muntlig-praktisk eksamen ble bestemt avlyst, fikk skolene mer tid til god 

sluttvurdering i alle fag. Sammen med lærerne jobber vi med å tenke klokt om 

sluttvurdering denne våren, og maiplanen som ligger vedlagt skal skape forutsigbare 

rammer for sluttvurdering. Vi vil ha fokus på muntlig høring der hvor det er mulig, men i 

enkelte fag ser vi fortsatt at skriftlige vurderinger er mer hensiktmessige.  

Tusen takk til dere foresatte for den innsatsen dere gjør for å følge opp ungdommene 

deres nå mot slutten av skoleåret. Rutiner, motivasjon og oppfølging hjemme er kanskje 

ekstra avgjørende fremover for at ungdommen skal få en så god innspurt som mulig. 

Videre deltagelse i både den digitale hjemmeskolen og fysisk her på skolen er 

avgjørende for at den enkelte skal få fullført skoleåret sitt.  

Det er svært viktig at elevene kommuniserer med lærerne sine og leverer oppgaver 

etter avtale. Faller man ut nå, kan dette føre til manglende vurdering i fag, og kanskje 

også nedsatt i atferd i ytterste konsekvens. Det er noen uker igjen til å vise kompetanse 

og etablere et godt vurderingsgrunnlag. Alle vi på skolen vil det beste for den enkelte og 

er tilgjengelige hvis dere lurer på noe; ikke nøl med å ta kontakt med kontaktlærer, 

faglærer, rådgiver eller ledelsen.  

Setting av standpunktkarakterer 

Faglærer vil i tiden fremover ha samtaler med sine elever om hvor de ligger og hvilke 

muligheter det er for eventuelt å løfte seg. Mange lærere legger også ut en "foreløpig 



standpunkt" i ITS for å skape forutsigbarhet i disse dager. Det skrives også en 

fagrapport i alle avgangsfag, dette er et godt grunlag for hva som er gjennomgått i de 

enkelte fagene.  

Dato for offentliggjøring av standpunktkarakterene er satt til 12. juni kl. 12. 

Ordningen med hurtigklagesensur for klager på karakterer til standpunkt, for elever på 

Vg3, videreføres denne våren. Dette gjelder klager på karakterer som kan ha betydning 

for hovedopptaket for Samordna opptak. Vi vil når det nærmer seg sende dere et skriv 

med viktige tidsfrister.  

Det blir avslutning for avgangselevene våre!  

Vi jobber nå med en "plan B" for å få til en høytidelig og verdig avslutning for våre kjære 

avgangselever! Regjeringen åpner opp for offentlige arrangementer opp til 200 

personer etter 15. juni og vi ønsker derfor å invitere elever og lærere til et arrangement 

i aulaen med taler, musikalske innslag og henting av vitnemål. Vi må dele trinnet i to for 

å ivareta smittevernstiltak som avstand og antall, og foresatte får mulighet til å følge 

arrangementet via streaming – dette blir spennende! Vi sender ut egen invitasjon om 

kort tid – men hold av 18. juni fra kl. 17 og utover!  

Vi ønsker alle en fin mai-måned!  

 

Camilla K. Mehl        Tone Fairway  

 Rektor        Ass.rektor    

    

 


