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Til foresatte på Teglverket skole      21.05.2021 

 

Da er vi tilbake på gult nivå, noe som betyr at alle elevene våre er på skolen hver dag. 

Det er vi veldig glade for, og hverdagen er nå mer normal enn den har vært på lenge.  

 

På pressekonferansen i dag kom det ytterligere lettelser, blant annet åpnes det for 

innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 

20 personer (30 utendørs). Det åpnes for kunst- og kulturopplevelser for barn i skolen 

og fritidsklubber for inntil 20 personer innendørs om gangen tillates. Vi er veldig glade 

for disse lettelsene, barn og unge har savnet idrett, kultur- og fritidstilbud i lang tid.  

 

Nedstengningen har medført at mange barn og unge har mistet sine fritidstilbud, noe 

som igjen har ført til at de trekker til steder de vanligvis ikke oppholder seg. Et 

eksempel er Hasle Torg, som har fått et betydelig større påtrykk av elever etter 

skoletid. Elevene gjør nødvendigvis ikke noe galt, men de er ofte mange sammen og 

kan være høylytte, noe som kan virke skremmende for de som ikke kjenner dem. 

Skolen er i dialog med Hasle Torg og har foreslått tiltak som økt vektertjeneste, 

begrensinger på antall elever som får gå inn på senteret samtidig, begrense gratis wifi 

og forby sparkesykler innendørs. Teglverket har også invitert vekterne på senteret til å 

komme og presentere seg for elevene våre, og snakke om forventninger til adferd på 

Hasle Torg. Elevene våre får ikke gå på Hasle Torg i skoletiden. 

 

SalTo-koordinator i bydel Grünerløkka forteller om stor mobilitet blant barn og unge, 

og det er ungdommer som trekker til vår bydel fra andre steder i Oslo. Politiet 

presiserte på SalTo-møtet i går at det ikke er etablerte gjengmiljøer i bydel 

Grünerløkka, men at de følger opp et fåtall ungdommer med tiltak.  

 

Fra tid til annen oppstår det situasjoner som er uheldige. Det har vært episoder hvor 

barn og unge har blitt plaget og truet og vi har blitt fortalt om hendelser der det har 

vært utøvet vold. Episodene har oppstått etter skoletid og i helgene. Vår klare 

oppfordring til foresatte er å anmelde episoder som involverer vold og trusler til politiet. 

Skolen har et tett samarbeid med forebyggende politi, barnevernet, utekontaktene og 

bydelen. Enkeltelever som har behov for støtte, får det fra den eller de instansene som 

er aktuelle.  

 

Hasle og Teglverket FAU har gått sammen for å organisere dagravning, det tenker vi 

er et veldig flott tiltak. Både Sofienberg og Grünerløkka skole har også organisert 

dagravning. Vi minner om at man som ravner skal være gode forbilder for barn og 

unge. Retningslinjer og veiledning for ravning får du av FAU-kontakten. FAU har sendt 

ut informasjon til alle foresatte om dagravning. 
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Utover dette er det viktig at du som forelder engasjerer deg i ditt barn og følger med på 

hva ditt barn driver med på fritiden, ikke minst på sosiale medier. Bli kjent med ditt 

barns venner og deres foresatte og vær mer til stede. Vi oppfordrer alle foresatte til å 

være mer ute sammen med barna nå i en periode, så de kan føle seg trygge og at 

uønsket aktivitet lettere kan unngås. Barn og unge som mister fritidstilbud har 

nødvendigvis ikke et egnet sted å treffes om dagen, de er tiltakstrøtte, lei av alle 

restriksjonene og kan derfor ta valg som kanskje ikke er de klokeste. Husk at vi 

voksne må ha en positiv tilnærming til barna og ungdommene vi treffer på i nærmiljøet 

vårt. 

 

Et gjentakende problem er bruk av og ferdsel på el-sparkesykkel. Det har vært to 

nestenulykker ved Hasle skole og dette er svært uheldig. Nå har det kommet nye 

regler for sparkesykkel som jeg tror det er lurt at dere setter dere inn i sammen med 

barna/ungdommene deres: 

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/sikker-pa-sma-elektriske-

kjoretoy/regler-for-elsparkesykkel.  

  

Har du bekymringer knyttet til eget eller andres barn, kan du ta kontakt med vår 

sosiallærer Cathrine Rauan (1.-7. trinn) eller yrkes- og utdanningsrådgiver og 

sosiallærer for ungdomstrinnet, Reidun Marie Larsen.  

 

 

Med dette ønsker jeg dere en fin-fin pinsehelg! 

 

Hilsen Irene Langeid, rektor Teglverket 
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