
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Persbråten videregående skole 
 

Hovedprinsipp for gjennomføring av timer på skolen ved RØDT nivå – til elever og foresatte 

• Hver klasse deles i to, og eleven er i en fast gruppe (kohort) hele dagen. Klassekart henges utenfor 
klasserommet. Kort med elevens navn og bilde ligger på pulten, slik at eleven vet hvor h*n skal sitte den 
dagen. 
 

• Elever skal ikke oppholde seg i fellesareal gjennom skoledagen. 
 

• Det er ingen fellespauser for gruppen i løpet av skoledagen. Dette innebærer følgende: 
o Elever sendes ut en og en fra klasserom for å gå på do, handle i kantinen o.l. 

Elever skal ikke gå sammen. 
o Småfriminutt:  

§ Elevene er inne i klasserommet på plassen sin, evt. sendes ut en og en. 
 

o Lunsj: 
§ Endret fra 30 min til 20 min. 
§ Lærer har tilsyn med elevene i lunsjen. 
§ Kantinen er stengt for elever i lunsjen men åpen resten av dagen. Dette for å unngå samling 

av elever i fellesareal.  
§ Elevene kan velge å gå helt ut i frisk luft i lunsjpausen. Smittevernreglene om 1 meter 

avstand gjelder også ute. Det er elevens eget ansvar.  
§ Elevene må komme presis tilbake til timen. Elever slippes ikke inn i klasserommet dersom 

de kommer for sent. De vil da måtte reise hjem for å fortsette å jobbe digitalt hjemmefra.  
• Fagdager: 

o Elevene har krav på opplæring de oppsatte timene, og det er derfor obligatorisk tilstedeværelse for 
elevene 0830-1430. 

o Elever sendes ut en og en fra klasserom for å gå på do, handle i kantinen. 
Elever skal ikke gå sammen. 

o Det jobbes for å få inn "gangvakt" på fagdager som kan gå inn og avlaste faglærer  

 

VIKTIG! 
Det er stor smitte i Oslo, og det er derfor veldig viktig at smittevernreglene følges 
til punkt og prikke når vi nå er på rødt nivå. 
Dersom elever ikke forholder seg til retningslinjene, vil de bli sendt hjem for å 
fortsette på digital hjemmeskole. Foresatte kontaktes dersom elev er under 18 år.   


