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Viktig beskjed til alle elever og foresatte vedr. smitte av Covid-19  

 

Etter samtaler med bydelsoverlegen har man blitt enige om at det er et behov for massetesting 

ved skolen denne uka. Det er slik at det pr. nå er 4 smittetilfeller ved skolen, og smitten spredte 

seg sist uke. Smittekilden er ukjent, og da kan det være snakk om skjult smitte / asymptomatisk 

smitte. Vi må gjøre alt for å få kontroll på dette og oppfordrer etter samtale med 

bydelsoverlegen at alle tester seg ONSDAG 24.02 her på skolen.  

De elevene som hadde valgfaget fysisk aktivitet og helse trenger ikke å teste seg med mindre det 

er et ønske. Alle smittetilfeller pr. i dag er elever og ansatte som har vært i skolebygningen sist 

uke.  

Nærkontaktene er satt i karantene og de følges opp av smitteteamet og tester seg to ganger i 

løpet av perioden. Test 2 for en gruppe er på onsdag så de kan også teste seg på skolen om 

ønskelig.   

Massetestingen gjelder alle elever og ansatte ved skolen for å få kontroll på smitten! 

De elevene og ansatte som har hatt Covid-19 etter skolestart høst 2020 trenger ikke teste seg. 

Elevene fra disse valgfagsgruppene som ikke alt er i karantene oppfordres sterkt til å ta en test 

på onsdag:  

- Innsats for andre  

- Produksjon for scene 

- Teknologi i praksis 

- Medier 

- Design og redesign 

For at massetestingen skal være så lett og effektiv som mulig så vil det settes opp en teststasjon 

her på skolen ONSDAG 24.02. 

 

TID:  

Kl, 09.00 – 11.00 ONSDAG 24.02 

Kl. 12.00 – 14.00 ONSDAG 24.02 

Apalløkka skole 
 

 

 

[Brevtittel] 

[Brødtekst] 
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Man ønsker å få kontroll på smitten og derfor anbefaler man på det sterkeste at så mange som 

mulig tester seg. Er man ikke her i Oslo onsdag 24.02 tar man på eget initiativ en test før mandag 

01.03., uke 9. 

Vi må gjøre alt vi kan for å hindre et nytt smitteutbrudd.  

 

Dette er ingen ønskesituasjon, men vi håper vi også kan være SAMMEN OM dette. Om alle tester 

seg,  hindrer vi at grupper/klasser blir tatt ut i karantene en tid fremover. 

 

 

 

 

 

Mvh        

 

Elisabeth Dullum      Cathrine Torsvik Thingnes 

rektor        ass.rektor 


