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Smittevernveilederne er oppdatert, og det er endringer som får konsekvenser for oss. I tråd med 

anbefalingene på rødt nivå, deler vi fra mandag 19. april alle klasser i to kohorter. Vi fortsetter med 

ulike oppstartstider og tider vi avslutter undervisningen, samt soner i skolegården. De oppdaterte 

smittevernveilederne ligger på udir.no: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-

beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevene stiller opp på forskjellige steder, litt avhengig av hvilken inngang de skal bruke inn og ut av 

bygget. For de yngste elevene er det laget og sendt ut informasjonsfilmer om hvor de skal stille opp og 

hvilken inngang de skal bruke. PLUSS følger vanlig timeplan og bruker egen inngang og egen 

friminuttsone. 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/
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Gjeldende tiltak på rødt nivå for barnetrinnet: 

1. Ingen syke skal møte på skolen 

2. God hygiene og forsterket renhold 

3. Kontaktreduserende tiltak: 

 

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 

Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres) 

To kohorter kan samarbeide utendørs 

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter 

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner) 

Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig 

Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort 

Unngå trengsel og store samlinger 

Samme kohorter på AKS som i skolen 

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt 

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 

 

Gjeldende tiltak på rødt nivå for ungdomstrinnet: 

1. Ingen syke skal møte på skolen 

2. God hygiene og forsterket renhold 

3. Kontaktreduserende tiltak: 

 

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 

Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres) 

To kohorter kan samarbeide utendørs 

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter 
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Unngå trengsel og store samlinger 

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner) 

Kohorter bør ha faste klasserom, ansatte bør komme til klasserommet 

Tilstreb avstand (minst én meter) mellom elever ansatte i alle situasjoner 

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 

Delvis digital undervisning 

 

 

 

AKS 

Aktivitetsskolen på Teglverket har, for å ivareta kravene til smittevern og med hjemmel i 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), besluttet å 

redusere åpningstiden. 

 

Åpningstidene i AKS er følgende: 

1. og 2. trinn kl. 13:00-16:00 

3. og 4. trinn kl. 13:15-16:00 

 

For barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov, er AKS åpen på 

morgenen fra 7:30 og på ettermiddagen fra 16:00-16:30.  

  

De som fyller kriteriene for samfunnskritiske samfunnsfunksjoner, og har behov for å benytte 

seg av morgen-AKS og/eller tiden fra kl. 16:00-16:30, må ta kontakt med Janne Beck 

Engebretsen: janne.beck.engebretsen@ude.oslo.kommune.no. 
 

 

 

Denne organiseringen gjelder inntil videre, jeg holder dere oppdatert om eventuelle endringer. 

 

 

 

Riktig god helg! 

 

Mvh Irene Langeid, rektor Teglverket skole 

mailto:janne.beck.engebretsen@ude.oslo.kommune.no

