
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Persbråten videregående skole 

 

Velkommen tilbake til skolen! 

Endelig har tiden kommet at vi kan åpne skolen gradvis, og vi gleder oss til å treffe alle igjen. 

Timeplanen vil bli endret fra og med mandag, og er nå tilgjengelig for alle. Informasjon om hvilke fag og rom 

dere skal bruke vil legges i ukeplan på teamsrommet PVG-TEG-Alle PVG (kun elever og ansatte har tilgang 

her). Resten av skoleåret kommer vi til å gå over til at det er maks to fag hver dag, uavhengig av om du skal 

møte på skolen eller ha digital hjemmeskolen. NB! Det er digital hjemmeskole for de som ikke møter fysisk 

på skolen.  

Skole - hjem 

Skolen har gjennomført risikovurdering på alle områder av skolen, og det er oppslag på skolen i henhold til 

gjeldende smittevernregler (se neste side). Det er viktig for en trygg oppstart at alle har satt seg godt inn i 

hvilke regler vi må følge. Dersom noe er uklart, ber vi dere ta kontakt med skolen. 

Elever i risikogrupper 

Barn og ungdom ser generelt ut til å få mild sykdom. Dette gjelder også elever med kroniske sykdommer, og 

så langt er det ikke tegn som tyder på at disse elever har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 

sammenlignet med friske elever. Likevel kan det være enkelte elever hvor legen vil mene det er nødvendig 

at det vurderes tilrettelagt undervisning ved gjenåpning av skolene. Hvis din ungdom tilhører en 

risikogruppe, skal du ta kontakt med kontaktlærer.  

Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser 

hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Norsk barnelegeforening mener at de aller 

fleste elever med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Du finner mer informasjon om 

dette på Utdanningsdirektoratets sider.  

Bor eleven i en husstand med en person i risikogruppen, kan eleven som utgangspunkt komme på skolen, 

men det kan etter en individuell vurdering konkluderes annerledes. Hvis du er i tvil om eleven bør komme på 

skolen, anbefaler vi at dere kontakter fastlegen eller behandlende lege. 

Generell informasjon: 

Den første uken må alle elever tømme skapene sine og ta med seg innhold og hengelås hjem. Skapene vil 

være steng ut skoleåret. Skap som ikke er tømt klippes i uke 21.  

Neste uke har vi laget en plan for at alle skal få komme på skolen i løpet av uken, etter følgende plan: 

Dato Skal møte fysisk på skolen: 

Mandag 11.5 Vg3 + TA 

Tirsdag 12.5 Vg2 + TA 

Onsdag 13.5 Vg1 + TA 

Torsdag 14.5 Vg3 + 2IDH + 2IDG + TA 

Fredag 15.5 Vg1 (engelsk heldagsprøve) + TA 

*NB!  Der det er elever på flere trinn skal hele faggruppen møte, eks. VG1 og VG3 sammen. Følg med på ukeplan i Teams!  

 

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3053993b38cb4fa4b474267132c45eb9%40thread.skype/Generelt?groupId=d21126ad-a5f9-45ab-a100-c33c3470fd3d&tenantId=a5a66368-d49e-4bf5-af9a-6ccbf48e6655
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/


 

Smittevernrutiner generelt  

  
Rutinene er utarbeidet på grunnlag av  

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole: 

Sjekkliste for skoler og AKS (FHI/Udir)   

Vaner som forebygger smitte (Helsedirektoratet/FHI)  

  

Elever:  

1. Dersom du har symptomer på sykdom, melder du fra til kontaktlærer og blir hjemme til 

symptomene er over.  

1. All ferdsel på skolen og til og fra skolen skal skje etter «høyreregelen». Du skal altså gå på høyre 

side når du passerer noen.  

2. Vi vasker hendene ofte:  

 Når vi drar hjemmefra og når vi kommer hjem  

 Hver gang vi kommer utenfra og inn i skolebygget  

 Etter hosting/nysing  

 Etter toalettbesøk  

 Før og etter måltider  

 Etter kontakt med dyr  

 Ved synlig skitne hender  

 Alternativer til håndvask:  

i.Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et 

alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.  

ii.Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask 

utføres.  

iii.Alkoholbasert desinfeksjon kan være egnet ved undervisning utendørs, etter at 

skitne hender først er rengjort med våtservietter.  

3. Vi bruker ikke håndsmykker, ringer eller lignende.  

2. Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter.  

3. Vi holder 2 meters avstand når det er mulig.  

4. Du må ha med alt utstyr du trenger gjennom skoledagen. Det er ikke anledning til å låne utstyr 

hverken fra medelever eller ansatte.  

5. Ved gjennomføring av forsøk og andre aktiviteter med felles utstyr, benytter vi hansker.  

6. Vi spiser i pauser.   

7. Pauser: Avholdes i tildelte soner og tildelte tider.  

8. Det er tilgang til tildelte toaletter som vaskes regelmessig.   

9. Læringsarealer skal ryddes, feies og klargjøres for renhold hver dag etter at undervisningen er 

over. Det skal ikke ligge igjen noen løse gjenstander i rommene som ikke trengs der.  

10. All trening skal i utgangspunktet skje utendørs  

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/
https://www.udir.no/contentassets/a2d5fb448f6d457dab055991849eac34/udir20002_plakater_skole_korona_a3_sjekkliste_aks.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/kvalitet-og-kompetanse/korona/skole_bokmaal_hvit-bakgrunn.pdf

