
Hei alle elever og foresatte på Ekeberg skole 

I går bestemte regjeringen at tiltaket med å holde skolene stengt utvides til etter påske, til og 

med 13.april. Dette kom sikkert ikke overraskende på dere, og det betyr at vi må fortsette med 

hjemmeundervisning også i neste uke. 

Vi håper dere alle har det bra og at dere har funnet en form som fungerer bra for dere hjemme. 

Vi vet det er krevende å håndtere skole-, familie og jobb samtidig og at mange av dere har en 

krevende hverdag. Husk å ta vare på hverandre og ta kontakt med skolen om det er noe dere 

lurer på. 

Det jobbes mye for å kunne tilby et så godt undervisningstilbud som mulig. I tillegg skal alle 

elever bli fulgt opp av kontaktlærer, ressurslærer og/ eller miljøteam. Det samarbeides på 

mange kanaler og plattformer. 

Noen råd og anbefalinger: 

-       Prøv å ha en så strukturert dag som mulig. Oppleggene dere får, legger opp til både 

friminutt og pause innimellom jobbingen. Prøv å unngå PC-spill og skjerm i pausene og sørg 

heller for frisk luft. Det kan også være lurt å porsjonere arbeidet utover dagen. Det er 

krevende å sitte mange timer foran skjerm. 

-       myndighetene har skjerpet anbefalingene om avstand, minst 2 meter 

-       Det bør ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe 

-       Lekeapparatene i skolegården er forbeholdt elever som er her pga av tilsyn. 

Hele pressemeldingen fra regjeringen kan dere lese her. 

  

Sårbare elever: Ledelsen, miljøteamet og kontaktlærere samarbeider om å vurdere hvilke 

elever som av liv, helse eller omsorgssituasjon skal tilbys tilsyn på skolen. Det gjøres 

individuelle vurderinger og det veies opp mot hensynet til å begrense smittefarere. 

Tilsyn: foresatte som trenger tilsyn pga av samfunnskritiske oppgaver, må fortsette å melde 

inn dette til skolens postmottak. 

Nye verktøy: Etter en hektisk start etter 12.mars har Ekeberg skole fått tatt i bruk og satt i 

gang med ulike verktøy. Et av verktøyene er Teams. Fremover vil dette være den mest 

sentrale plattformen å kommunisere med elevene på. Trinn som allerede har iPad og er i gang 

med Showbie, fortsetter med det. 

Ellers må vi nok en gang benytte anledningen til å takke dere for jobben dere gjør der 

hjemme. 

Ekeberg skole har opprettet PodCast – EikePodden. Den er verdt å høre på.  

  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltakene-mot-koronavirus-viderefores/id2694682/
https://www.youtube.com/watch?v=PQU3TdYSp-I


Biblioteket 

Biblioteket er stengt. Amalie hjelper gjerne med å finne litteratur likevel, både fra 

skolebiblioteket og digitalt. Send gjerne mail til amkaa041@osloskolen.no. 

Har vi det dere trenger på skolebiblioteket? Sjekk her. 

  

Stå på – ta vare på hverandre – hold avstand –respekter myndighetenes råd, så kommer vi 

raskere tilbake til hverdagen. 

Vi gleder oss til å se dere alle igjen. 

  

Varm hilsen fra 

Nina Jutkvam 

rektor 
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