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Apalløkka skole 14.08.20 

 

Hei elever og foresatte ved Apalløkka skole.  

Nå gleder vi oss veldig til å se dere elever igjen. Vi har jobbet hardt denne uka for å gjøre 

alt klart til å starte opp med et nytt skoleår fylt med faglig og sosial læring. Det er alltid 

spennende med første skoledag i et nytt skoleår. Ekstra spennende er det nå når vi også 

har reviderte læreplaner (Fagfornyelsen) å forholde oss til. På Apalløkka skole er vi 

"sammen om" elevenes læring faglig og sosialt. Vi ønsker å se og bli kjent med hver og 

en av dere, og vårt hovedmål er selvfølgelig at alle skal ha et trygt og godt skolemiljø 

her! Et trygt og god skolemiljø krever gode relasjoner i alle ledd, vi er "sammen om".  

Noe annet vi har brukt mye tid på i planleggingsuka er hvordan vi skal håndtere 

samfunnets smittevernregler. Man har nå sett en oppblomstring av viruset igjen, og det 

må vi være "sammen om" å stoppe. Vi er helt avhengige av at hver og en av dere bidrar 

med det dere kan.    

De viktigste reglene er:  

1) God hygiene (hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense 

dråpesmitte, men håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med 

urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte) 

2) Syke personer skal ikke være på skolen 

3) Redusere kontakt mellom personer (økt fysisk avstand mellom mennesker 

reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår) 

I skolesammenheng er vi pr. i dag på gult lys, og med gult lys menes:  

1) Ingen syke skal møte på skolen 

2) God hygiene og forsterket renhold 

3) Kontaktreduserende tiltak 

Det vil være noen endringer fra slik vi hadde det i juni. Elever på 8.trinn skal stille opp 

utenfor skolen, mens elever på 9. og 10.trinn går direkte til sine klasser. Da skal man 

ikke "henge" i gangene. Ytterdørene åpnes 10 minutter før skolestart. Da skal hver og 

en elev få en hånddusj med håndsprit utenfor hovedinngangen, og når man kommer inn i 

klasserommet skal man vaske hendene. VI er heldige på Apalløkka som har et fast 

klasserom til alle klasser. Når man blander elevgrupper i for eksempel valgfag og 

fremmedspråk/fordypning vaskes alltid pultene på slutten av timen.  
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Vi har valgt at vi ikke deler inn skolegården i egne soner. Nå er det felles friminutt for 

alle elever, og det betyr at vi må spre oss ytterligere enn vi gjorde i juni. Vi er enormt 

heldige med uteområdene, og alle områdene rundt skolen skal tas i bruk. Dette skal vi 

voksne passe ekstra på at blir gjort! 

Vi må være "sammen om" å unngå trengsel og store samlinger. Vi må være "sammen 

om" å holde avstand i pauser/friminutt. Hele klasser regnes som en kohort.  

 

Foreldremøtedatoene er: 

8.trinn: Tirsdag 15.09 kl. 17.30 – 19.00 (8.trinns kontaktlærere inviterer foresatte til 

bli-kjent-samtaler uke 35 og 36) 

9.trinn: Torsdag 03.09 kl. 17.30 – 19.00 

10.trinn: Tirsdag 01.09 kl. 17.30 – 19.00 

Hvordan blir foreldremøtene? Det kommer vi tilbake til. Det eneste vi vet pr. nå er at 

smittervernregler skal overholdes.  

Vi minner også om at vi legger ut informasjon på skolens hjemmeside: 

https://apallokka.osloskolen.no/ 

Vi anbefaler også alle til å følge Apalløkka skole på facebook – målet med denne siden 

er bla. at dere foresatte får et inntrykk av hvordan det er å være elev og ansatt på 

Apalløkka skole. 

Vi har 7 nyansatte dette skoleåret. Vi har et økt antall elever og det ikke mange ledige 

skoleplasser her nå. I løpet av de tre siste årene har vi økt elevtallet med ca. 60 elever.  

Tidligere inspektør Fred Ivan Sydengen har flyttet ut av Oslo, og begynt i en ny jobb. Ny 

inspektør heter Trine Mehus, og vi er veldig glad for at hun nå er en del av "laget". Trine 

har hovedansvar for årets 10.trinn.  

Inspektør Per-Øyvind Mølmen har hovedansvar for 9.trinn, og ass.rektor Cathrine 

Torsvik Thingnes har hovedansvar for 8.trinn. Sosiallærer/inspektør Mia Elisabeth 

Aurmo Haugen har hovedansvar for sos.ped.arbeidet på Apalløkka.  

Vi har også fått en ny konsulent på kontoret, og 5 nye pedagoger. Vi er også veldig glade 

for at dere har kommet til oss! 

https://apallokka.osloskolen.no/
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Vi ønsker å minne om vår hovedregel på Apalløkka skole: DET ER Å VÆRE SNILLE MED 

HVERANDRE! Husk å gi medelever og de voksne et godt førsteinntrykk  Kjære 9. og 

10.trinn: Ta ekstra godt vare på våre nye 8.klassinger! Si HEI og vær vennlig – det 

glemmes ei! 

Da gjenstår det å si: 

VELKOMMEN TIL SKOLESTART MANDAG 17.08.20 

8.trinn starter klokken 10. 

9. og 10.trinn starter klokken 09. 

Alle møter i skolegården.  

Ta kontakt om det er noe dere lurer på.  

 

Vennlig hilsen skolens ledelse 

Mia Elisabeth Aurmo Haugen, Trine Mehus, Per-Øyvind Mølmen, Cathrine Torsvik Thingnes og Elisabeth Dullum 

 

 


