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Smittesituasjonen fra 9. november til i dag 
Mandag uke 46 fikk en elev på 7. trinn påvist Covid-19. 
Mange elever og ansatte ble satt i karantene. Elevene på 
trinnet startet med hjemmeskole allerede tirsdag. 
 
Torsdag samme uke fikk en elev på 6. trinn og ytterligere 
en elev på 7. trinn påvist smitte. Flere elever og ansatte 
ble satt i karantene. Meldingen fra Bydelsoverlegen kom 
i 20-tiden og smittesporingen ble igangsatt umiddelbart. 
Det var flere skoler som fikk beskjed om elever med 
smitte denne kvelden. Dette førte til stor belastning på 
datasystemene og gjorde at mange ikke fikk beskjeden fra 
oss før sent på kvelden. Dette beklager vi. 
 
Vi beklager også at det var elever på 7. trinn som fikk 
beskjed om å gå i karantene denne kvelden, men som viste 
seg at ikke var nødvendig. Bydelsoverlegen rådet skolen 
til å sette alle elevene i en foreløpig karantene for å være 
på den sikre siden. Vi vet at karantene er svært 
inngripende for barn og ungdom, men vi var nødt til å 
handle raskt med den informasjonen vi hadde på det 
tidspunktet. Foresatte til elevene som ikke skulle forbli i 
karantene fikk skolemelding dagen etter med et brev fra 
bydelsoverlegen om opphevelse av karantenen. De var en 
natt og en formiddag i karantene. Vi beklager ulempene 
dette medførte. 
 
Fredag i uke 46 fikk vi beskjed om ny smitte på skolen. Da 
var det en elev på 5. trinn. Smittesporingen ble iverksatt 
og flere elever og ansatte ble satt i karantene. Lørdag 
samlet skolens beredskapsgruppe seg i Teams. 
Beredskapsgruppen rådførte seg med bydelsoverlegen 
og etter nøye overveielser så gruppen seg nødt til å 
innføre hjemmeskole for alle elevene i uke 47, og at AKS 
måtte holde stengt. Skolen hadde ikke bemanning til å 
dekke et fysisk skoletilbud fordi majoriteten av 
personalet var satt i karantene. Dagen etter, søndag, fikk 
skolen beskjed om ytterligere et smittetilfelle på 5. trinn. 
Flere elever og ansatte ble satt i karantene.  

 
Tirsdag i uke 47 ble karantenen for elevene på 5. trinn 
forlenget grunnet påvist smitte hos en ansatt. Flere 
ansatte ble satt i karantene. Med så mange ansatte i 
karantene og manglende testsvar vurderte skolens 
beredskapsgruppe at skolen kunne måtte tilby 
hjemmeskole i uke 48 og stenge AKS-tilbudet. Vi sendte 
ut en ny skolemelding slik at alle kunne forberede seg. 
Onsdag ble det meldt om smitte hos en ansatt. Nå ble 
elevene på 2. og 4. trinn satt i karantene og flere ansatte 
både i skole og AKS. 
 
Fra onsdag til fredag var det ikke behov for smittesporing 
og vi fikk ingen nye meldinger om smittetilfeller. Vi var 
optimistiske og vurderte at vi gradvis kunne ta imot 
elevene i løpet av uke 48. Skolens beredskapsgruppe 
drøftet den gradvise gjenåpningen med bydelsoverlegen. 
Bydelsoverlegen anbefalte skolen å opprettholde 
hjemmeskoletilbudet i uke 48 for å unngå flere utbrudd 
på skolen. Smittesporingsteamet, bydelsoverlegen og 
skolens beredskapsgruppe har arbeidet grundig med 
smittesporingen. Skolen er svært takknemlige for støtten 
og samarbeidet med helsemyndighetene i bydel Grorud. 
Vi opplever nå å ha en god oversikt over smitten. Vi vet at 
mange vil ha mer informasjon, men vi ber om respekt for 
at dette er taushetsbelagt informasjon.  
 
Omorganisering på skole og AKS  
Da vi fikk smitte på 7. trinn 9. november, begynte 
beredskapsgruppen, i samarbeid med skolens 
tillitsvalgte og verneombudet, å se på mulighetene for en 
omorganisering av våre ansatte for å forebygge 
smittespredning og som et tiltak for å hindre at mange 
havner i karantene ved eventuelle utbrudd. Vi så at det 
fysiske skoletilbudet var sårbart dersom ansatte som 
arbeider på flere trinn fikk påvist smitte. 
 
Fra mandag vil alle ansatte kun forholde seg til ett trinn. 
Elevene vil beholde sine kontaktlærere. Vi har gjort noen 
bytter av faglærere for å få kabalen til å gå opp. Vi har 
også gjort noen bytter på hvor skoleassistentene 
arbeider. Vi har tatt hensyn til elever som har vedtak om 
spesialundervisning. De vil få noe undervisning integrert i 
klassen, men også i mindre grupper. Særskilt 
norskopplæring vil foregå i klassene. Vi er trygge på at 
elevene vil få en god undervisning. Lærerne vil 
samarbeide for å støtte hverandre i omorganiseringen. Vi 
vil også bestrebe oss på at vikarer kun arbeider på ett 
trinn per uke, men dette kan vi ikke garantere at vi får til. 
 
Svømming og praktisk-estetiske fag 
Vi må dessverre innstille svømmeopplæringen for 4. trinn 
de nærmeste ukene. Vi har ikke bemanning til å 
gjennomføre dette tilbudet på en forsvarlig måte. 
Kroppsøvingstimene vil inntil videre gjennomføres ute i 
friluft. Noen trinn kommer til å velge å samle opp disse 
timene til tur- og aktivitetsdager. Mat&helse vil, i en 
periode, bestå av teori. Kunst&håndverk vil foregå i 
klasserommene for 6. og 7. trinn. 



 
 

 

 
 
Skole- og AKS-tilbudet fra mandag 30. november 
Det er viktig for oss å presisere at planene for 
skoleåpningen på mandag, raskt kan endres dersom 
smittesituasjonen endres. Slik det ser ut nå, blir 
skoletilbudet som følger for elevene på Grorud: 
 
Aktivitetsskolen åpner, som normalt, klokken 07.30 på 
mandag.  
 
Elevene på 1.-5. trinn følger sine timeplaner og møter 
som vanlig.  
 
Vi mangler fortsatt noe bemanning. Det fører til at 
elevene på 6. trinn dessverre må ha tre timer med 
hjemmeundervisning i neste uke. Elevene på 6. trinn 
begynner klokken 08.15 hver dag. Mandag og onsdag 
slutter de klokken 14.15 og klokken 13.15 på tirsdag. På 
torsdag og fredag går elevene hjem klokken 11.30. De 
skal ha hjemmeundervisning fra klokken 12.15-14.15. 
Lærerne på 6. trinn vil komme med mer informasjon om 
innholdet i hjemmeundervisningen.  
 
Elevene på 7. trinn vil begynne med 15 minutter 
mellomrom for å unngå trengsel i gangene. 7A begynner 
klokken 07.45 hver dag og slutter kl. 13.45 mandag, 
onsdag og torsdag. På tirsdag og fredag slutter de kl. 
12.45. 7B begynner klokken 08.00 og slutter klokken 
14.00 mandag, onsdag og torsdag. På tirsdag og fredag 
slutter de kl. 13.00. 
 

 
 

Bemanning og eventuelt «rødt nivå»  
Grorud er en av bydelene som har flest antall smittede 
per innbygger i Oslo. Dette kan innebære at skolen, på 
kort varsel, må gå over til «rødt nivå». Rødt nivå betyr ikke 
at skolen stenger. Ved et eventuelt rødt nivå, må vi dele 
klassene inn i mindre kohorter (grupper). Dette har vi 
laget planer for. Skole- og AKS-tilbudet vil da kunne bli 
noe kortere for elevene på 1.-4. trinn. For elevene på 5.-

7. trinn vil vi trolig kunne tilby skole hver formiddag og 
hjemmeundervisning hver ettermiddag.  
 
Jul på Grorud 
Det blir dessverre ikke adventssamling for elevene. Vi ser 
på mulighetene for å kunne få til en digital julekonsert, 
men vi må se om det er forenelig med tiltakene for 
smittevern. Slik det ser ut nå, avlyses juletregangen. Men 
julegrøten skal vi få servert til alle elevene.  
 

 
 

Vi minner om oppfordringen fra Oslos byrådsleder, 
Raymond Johansen: Ikke reis til utlandet i juleferien for å 
besøke slekt og venner. Hold avstand og bli hjemme med 
dine nærmeste. 
 
Avslutningsvis minner vi om reglene for hindre 
smittespredning: 
  

• Vi er hjemme når vi er syke 
• Er du i kontakt med noen som har fått påvist 

koronasmitte, må du bestille testing (det er 
gratis) og være i karantene til du får svar 

• Når du er i karantene, kan du ikke leke med 
venner eller delta på fritidsaktiviteter. Du skal 
holde deg hjemme med familien. 

 
Vi har arbeidet for å at det skal være trygt å være på 
skolen. Vi gleder oss til mandag. Vi gleder oss til å se alle 
våre fantastiske elever igjen. Vi har savnet dere! 
 
God helg til deg, deg, deg og deg! 

 
 
Grorud skole 


