
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Høybråten skole 

 

Kjære elever og foresatte på 1. til 4. trinn 
 

Mandag 27.04 åpner vi skolen og AKS. På grunn av smitterisikoen knyttet til Covid-19-viruset, har 

Høybråten skole innført svært strenge tiltak og følger konservative retningslinjer for å ivareta 

smittevernet. Skolen har lagt seg på en strengere linje enn anbefalingene fra myndighetene. Skolen har 

også hatt et godt samarbeid med HFAU for å sikre en trygg åpning. 

Smittevernstiltak:  

For å sikre smittevernet vil elevene deles inn i grupper på maks 10-11 elever. Disse vil primært være i en 

lukket enhet (kohort), ledet av en voksen. Kohorten vil kunne samarbeide med én annen kohort for å 

praktisk gjennomføre dagen. Kohortene vil gjelde for både skole og AKS.  

For å gi elevene god plass gjennom skoledagen og redusere smitterisiko vil vi fordele kohortene på begge 

skolebyggene våre:  

 

1. trinn bruker basene i 1. etasje på nybygget – Pluto og Tellus. 

2. trinn bruker basene i 2. etasje på nybygget – Neptun og Luna. 

3. trinn bruker basene i 2. og 3. etasje på gamlebygget – Europa og Verden. 

4. trinn bruker basen i 1. etasje på gamlebygget – Norge. 

De samme områdene brukes videre av AKS. 

Det er bestilt en del personlig utstyr til hver elev (blyant, farger, saks osv.). Dette for å hindre deling av 

utstyr. Eleven kan også ha med personlig pennal. Alle elevene får også fast plass.  

Vi har stort fokus på god hygiene og vil snakke med elevene om håndvask og sette av tid til dette gjennom 

skoledagen. Det vil også bli snakket om hva som er god hosterutine. Det er et styrket renhold og skolen har 

en ekstra renholder tilgjengelig gjennom dagen for å ivareta dette og for å kunne gjennomføre evt. 

smittevask.  

Helsesykepleier, Trine Holmslien, er tilstede på skolen mandager og tirsdager. Hun er også tilgjengelig for 

spørsmål knyttet til smitte og smittevern på disse dagene. Hun har e-post: 

trine.holmslien@bsr.oslo.kommune.no 

NB! Syke barn skal ikke på skolen. Har barnet ditt luftveissymptomer og eller feber, må det holdes hjemme.  
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Slik ser skoledagen ut: 

Skoledagen vil starte kl. 08.00 for alle elever, hele uken, og skoledagen varer til kl. 13.00. Etter dette 

overtar AKS, som holder åpent til 16.00. 

Det vil ikke være ordinært morgen-AKS-tilbud. Morgen-AKS tilbys bare dersom begge foresatte er i 

samfunnskritiske yrker og må på jobb i det aktuelle tidsrommet. Dersom dere faller inn under denne 

kategorien, send en søknad til AKS-leder Miroslava Valkova: 

miroslava.ivanova.valkova@ude.oslo.kommune.no. Legg ved dokumentasjon på arbeidssted og vakter. Dette 

gjelder også dersom man har behov for tilsyn etter kl. 16.00. Avvent svar på søknad før dere sender barnet 

på morgen-AKS. Også elever som har hatt tilsyn i hjemmeskoleperidoen må søke på nytt, for å bekrefte 

vakter.  

Når skoledagen starter, er det svært viktig at elevene møter presis kl. 08.00. Det oppfordres til at man 

holder avstand til hverandre og viser god køkultur.  

Foresatte har ikke adgang til skolegården. Foresatte leverer barna på ulike droppsoner. Se kart. Ved 

droppsonene vil man møtes av ansatte fra skolen og foreldrerepresentanter/HFAU som bidrar til at elevene 

blir rutet til oppstillingsplass for sin kohort/undervisningsgruppe.  

 

Ved skoledagens slutt, kl. 13.00 overtar AKS. Barn som ikke skal på AKS kan hentes ved bommen ved 

Bergtunveien. Dersom barnet ditt vanligvis går på AKS, men dere tenker å ikke benytte dere av tilbudet, bes 

dere sende e-post til AKS-koordinator Hanne Eriksson: hanne.eriksson@ude.oslo.kommune.no. 

AKS utarbeider en egen rutine for avhenting av barn på ettermiddagen.  
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Vi oppfordrer til at man ikke oppholder seg eller benytter skolens områder til ferdsel, slik at man ikke 

skaper økt risiko for smitte.  

Vi oppfordrer til å ikke benytte kollektivtransport, dersom det er mulig. Vi henstiller også til å unngå 

bilkjøring i Bergunveien og Fredheimveien i tidsrommet 07.30-16.30. 

Annen praktisk info: 

Elevene må ha med seg mat og drikke for hele skoledagen (NB! det blir ikke servert mat på AKS), og vi 

anbefaler rikelig med mat. Gjerne også frukt og grønt.  

Vi anbefaler også at man smører barna med solkrem før de sendes på skolen. Det skal være uteskole deler 

av alle dager.  

 

Elevene må møte med fulladet læringsbrett.  

Vi oppmuntrer alle foreldre og foresatte til å forberede elevene allerede nå, med tanke på overnevnte 

organisering og tiltak.  

Vi gleder oss til barna kommer tilbake på skolen på mandag! Gjennom organisering og tiltak som skissert 

ovenfor vil vi gjøre det ytterste for å ivareta elevenes sikkerhet og hindre en smitteoppblomstring. Vi håper 

videre på en snarlig normalisering av skolehverdagen for alle barn ved Høybråten skole.  

 

Vennlig hilsen ledelsen på Høybråten skole og AKS 


