Høybråten skole
15.03.2020

Informasjon vedrørende krav på tilsyn
Helsedirektorat kunngjorde 12. mars at 15 funksjoner er kritiske for samfunnet under Koronapandemien og at barneskolene skal ha et tilbud til elever hvor begge foreldre er pålagt av
arbeidsgiver å møte på jobb i skoletiden. Det er ikke nok at man jobber i virksomheter som faller
inn under disse 15 områdene, men de arbeidsoppgavene foresatte utfører i skoletiden skal være
nødvendig for å opprettholde samfunnssikkerheten.
De 15 samfunnskritiske funksjonene er listet opp under:
Styring og kriseledelse

IKT-sikkerhet i sivil sektor

Kraftforsyning

Forsvar

Natur og miljø

Elektroniske kommunkansjonstj.

Lov og orden

Forsyningssikkerhet

Transport

Helse og omsorg

Vann og avløp

Satellittbaserte tjenester

Redningstjeneste

Finansielle tjenester

Apotekene

Mer informasjon om hva som er samfunnskritiske funksjoner finner dere her:
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/kiksii_kortversjon.pdf
Hvem har krav på tilsyn?
Et tungtveiende hensyn må alltid være å sikre at færrest mulig barn kommer på skolen for å
beskytte de barna som er helt avhengige av tilsynstilbudet. Dersom mange barn kommer på
skolen vil dette kunne bidra til økt smitte i befolkningen. Dersom dere mener at dere har arbeid
som faller inn under disse 15 områdene må dokumentasjon fra arbeidsgiver leveres skolens
ledelse.
Dette er vilkårene for å få tilbud om å være på skolen:
1. Begge foresatte må samtidig være pålagt, av arbeidsgiver innen de 15 samfunnskritiske
funksjonene, å møte på jobb i skoletiden. Dette gjelder også de som har delt omsorg.
2. Er man derimot alene med omsorgen for barnet, holder det selvfølgelig at den som har
omsorgen inngår i denne gruppen.
3. Barn som bor på barnevernsinstitusjon er ivaretatt av barnevernet. Barnevernet vil kunne
kontakte skolen om barnet med barnevernsvedtak har behov for tilsyn på skolen.

Osloskolen

Barn med særlige omsorgsbehov har ikke rett på tilsyn dersom:
- foresattes arbeid ikke innehar samfunnskritiske funksjoner.
- noen i husstanden er pålagt hjemmekarantene.
Andre viktige forhold:
- Barn som er syke, forkjølet eller har en redusert helse skal ikke under noen omstendighet være
på skolen. Dette er viktig fordi mange av disse barna er særlig sårbare dersom de skulle bli
smittet.
- Foresatte som har barn som ikke får tilbud om tilsyn fra skolen, men som likevel har behov for
avlastning, må ta kontakt med sin bydel.
Tilsynstilbudet på Høybråten skole:
- Åpningstiden er fra klokken 07.15 til 16.30.
- Elever som skal benytte seg av tilbudet må møte opp på musikkrommet senest klokken 09.00.
- Lærere og assistenter bemanner tilbudet.
- Elevene gjennomfører oppleggene som lærerne har laget, i tillegg til andre "AKS-aktiviteter".
- Ta med egen matpakke og drikke.
- Vi tilstreber å unngå at elevene har minst mulig nærkontakt, men håper på forståelse ved lek.
- Dersom det er mange elever som benytter seg av tilbudet kommer vi til å spre dem i ulike rom,
samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

For å koordinere tilbudet trenger vi følgende opplysning fra dere:
1. Navn på eleven
2. Kontaktgruppe
3. Foresattes jobb
4. Oppgi når eleven kommer og når eleven blir hentet/går hjem alene (dette må være fast fra dag
til dag)
5. Attest fra begge foresatte der arbeidsgiver bekrefter at man har arbeid som innehar kritiske
samfunnsfunksjoner og at man er pålagt å jobbe i skoletiden

Opplysningen sendes på e-post / Skolemelding til undervisningsinspektør Christer Sundby:
Christer.Sundby@ude.oslo.kommune.no
Ved andre henvendelser kan foresatte ringe på telefonnummer 23 34 46 00.
Vi gjør oppmerksom på at dere ikke kan sende eleven før vi har mottatt beskjed med riktig
informasjon og at rektor har samtykket til oppmøtet.

Med vennlig hilsen
Ledelsen ved Høybråten skole

