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Til foresatte på Teglverket skole        26.03.2021 
 
 
Onsdag kveld sendte Byrådet ut en pressemelding om skolenes tiltaksnivå etter påske.  
Skolene vil fortsette med samme smitteverntiltak de har i dag, også den første uken 

over påske. Det betyr at dagens regler gjelder til og med fredag 9. april.  
 
For oss på Teglverket betyr det fortsatt fjernundervisning for 5.-9. trinn uken etter påske og 
5.-9. trinn fortsetter med samme timeplanen de har hatt den siste tiden.  

 
1.-4. trinn fortsetter på rødt nivå med følgende undervisningstider: 

1. og 2. trinn  kl. 08:30-13:00 

3. og 4. trinn  kl. 08:45-13:15 

 

Elevene på PLUSS følger vanlig timeplan og er på skolen og AKS som de pleier.  

 
Vi planlegger for å gjenoppta undervisningen på rødt nivå for alle elevene våre fra mandag 12. 
april. 
 
 

Åpningstidene for AKS på rødt nivå er som følger: 

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.  

 

Jeg holder dere løpende orientert om eventuelle endringer. 

 

 

Minner samtidig om regler for testing og karantene for de som eventuelt reiser på påskeferie: 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/ 

 

 

 

 

Med dette ønsker jeg dere en riktig god påske! 

 

Vennlig hilsen Irene Langeid, rektor Teglverket skole 
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Osloskolen 

 

Bekreftelse fra arbeidsgiver i forbindelse med koronatiltak i skolen  

 

Informasjon til arbeidsgiver 

En foresatt som er nøkkelperson innen en samfunnskritiske funksjon, 

definert av myndighetene, har tilbud om at deres barn under 12 år  kan 

være på skolen.  

 

Vi ber deg bekrefte at den ansatte er en nøkkelperson som har 

samfunnskritisk funksjon: 

 

Navn på ansatt:  

 

 

Funksjon:   

Virksomhet:  

 

 

Kontaktperson i 

virksomheten (e-

post og telefon): 

 

 

Underskrift fra 

arbeidsgiver: 

 

 

Informasjon til foresatte 

Foresatte fyller ut denne delen og leverer bekreftelsen til skolen. 

Barnets 

navn:  

 

Skole:   

 


