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Smittesituasjonen på Grorud skole 
Tirsdag 15. september kom endelig 2. og 3. trinn 
tilbake på skolen. Alle «Grorud-ingene» var på 
plass igjen. Grorud skole er best sammen; 
samhold, omsorg og toleranse.  
 

I karantenetiden hadde elevene gjennomført 
skolearbeidet hjemme. Vi er svært takknemlige 
for alle foresatte som nok en gang brettet opp 
ermene slik at elevene våre fikk gjennomført 
skoledagen hjemme.  
 

På grunn av smittesituasjonen i Oslo og 
personalkabalen på Grorud skole har vi vært 
nødt til å gjennomføre noe undervisning hjemme 
for elevene på 5. og 7. trinn. Vi arbeider fortsatt 
for å finne løsninger slik at elevene på 5. og 7. 
trinn kan få sine timer med fysisk aktivitet på 
skolen. Vi er svært takknemlige for samarbeidet 
med dere foresatte og at dere har forståelse for 
situasjonen og for at dere støtter barna deres i 
gjennomføringen av disse timene. 
 

Covid-19 – Oslo er rødt!  
I forrige uke omdefinerte de norske 
helsemyndighetene faren for smitte-
spredningen i Oslo. Vi er ikke lenger i gul sone. Nå 
er det rødt.   
 

Endringen i «trafikklys»-modellen betyr ikke, 
umiddelbart, noe for skoledriften i 
hverdagen. Det er fortsatt slik at skolen tilbyr 
«hjemmeskole» dersom elever er i karantene 
eller holdes hjemme fordi man mistenker smitte 
og/eller avventer svar på Covid-19-test. 
«Hjemmeskole» avtales med kontaktlærer og 
gjelder KUN for Covid-19. «Hjemmeskole» blir 
tilrettelagt ved at elevene kan arbeide med de 
samme oppgavene som elevene arbeider med på 
skolen. Det hviler, også her, et stort ansvar på 
foresatte dersom det blir nødvendig med 
«hjemmeskole». Vi kommer ikke til å ha 
undervisning i Teams eller live i Showbie. 
 

FAU 
Det vil bli kalt inn til skoleårets første FAU-møte 
etter høstferien.  
 

I disse tider kan vi, dessverre, bli nødt til å 
avholde møtet digitalt i Teams. Dette er i tråd 
med de nasjonale retningslinjene for å hindre 
smittespredningen i samfunnet.  

Representantene og vara-representantene vil få 
en innkalling per e-post med en oppskrift på 
hvordan man vil kunne delta på møtet. 
  

Dersom det er saker du ønsker å løfte til FAU, kan 
du melde sakene til klassekontaktene slik at de 
kan formidle dem til FAU. 
 

Ventilasjons- og varmearbeidere på skolen 
Det er fortsatt kaldt på skolen og vi oppfordrer 
alle til å kle på barna godt. Vi krysser fingrene for 
at arbeidene med varmen og ventilasjonen er 
ferdige i uke 41 slik at elever og ansatte kan ha 
gode klasserom med riktig temperatur og god 
luft. 
 

AKS 
I uke 40 vil AKS ha åpent, som vanlig. De vil 
gjennomføre turer for de ulike trinnene. Vi minner 
om at elevene må leveres senest klokken 09.30. 
1. og 2. trinn vil gå på tur til Vesletjern, 
Humlebyen, Nordtvet gård og til klatreparken på 
Rødtvet. Torsdag vil elevene få besøk av 
naturveiledere.  
 

3. og 4. trinn vil ha tur til klatreparken på 
Rødtvet, en skogstur for å samle naturmaterialer 
til et bilde som skal lages, teateraktiviteter og 
være forskere en dag.  
 

Vi er stolte av høstferietilbudet på AKS.  
 

 
 

Vi tar en høstpause, men gleder oss til uke 41 og 
ny læringsperiode. #samholdomsorgtoleranse 
 

Hold avstand, følg nasjonale retningslinjer for å 
hindre smittespredningen i Oslo. Vi gleder oss til 
en ny arbeidsperiode med elevene våre. Alt blir 
bra! 

 

Grorud skole  


