
VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE ELEVER OG FORESATTE PÅ 

APALLØKKA SKOLE! 

Apalløkka skole går til rødt nivå fra tirsdag 17.11. Vi gjør dette før pressekonferansen i dag med tanke 

på smittesituasjonen nå. Situasjonen er meget krevende som den er nå, og rødt nivå vil bli bedre for 

oss alle.  

Rødt nivå er ikke 100% hjemmeskole som noen har trodd. 100% hjemmeskole var lock down.  

Det som menes med rødt nivå  er det som står til venstre i tabellen under. Til høyre er våre 

tolkninger og slik vi gjennomfører det.  

Vi har gode rammefaktorer og kan nå mange av disse målene uten for stor inngripen i elevenes 

skolehverdag.  

Alle kohorter får sitt rom hele uken. Ingen sambruk av kohort-rom utover noen rom på kunst og 

håndverk. Disse rommene følger nøye smittevernregler med tanke å renhold.  

Vi har flyttet alt av fremmedspråk/fordypning og valgfag til samme dag = hjemmeskoledagen for det 

enkelte trinn. Se tabell for hvilke dager dette er. Dette pga. at vi ikke skal blande kohorter som er 

nødvendig i fremmedspråk/fordypning og valgfag. 

Timeplaner: Noen endringer. Kontaktlærerne sender ut nye timeplaner.  

- 10.trinn begynner med ny timeplan på torsdag 19.11 da de har forberedelsesdag og 

heldagsprøver mandag – onsdag.  

- 8. og 9.trinn begynner med nye plan tirsdag 17.11. 

Klasser: Alle klasser blir delt i 2. Vi gjør ikke som før sommeren. Vi har som sagt 30 rom vi kan ta i 

bruk. På timeplanen ser dere hvilke lærere som er med gruppene. Deler av miljøteamressursen går til 

undervisning. Utover det jobber miljøteamet tett med de som opplever dette mer krevende enn 

andre.  

Litt ekstra LYKKE er det at vi har kjøpt 135 nye flotte stoler samt 60 enkeltpulter, dette gjør sitt til at 

rom vil se fine ut.  

Vi velger å si at elever som har en person i husstanden som har tatt en test og som har symptomer på 

korona, da bør eleven være hjemme til svaret foreligger. Testresultatene kommer fort nå. 

Nå er det viktig å få kontroll på viruset slik at vi kan få ei så god julefeiring som ønsket.  

 

 

 

Med rødt nivå menes:  

Fra UDIR: Apalløkka skole – kommentar:  

Ingen syke skal møte 
på skolen  

Dette har vært praksis også på gult nivå. Ansatte må være spesielt nøye. 
Dersom noen blir syk mens de er på skolen => munnbind => rett til 
helsesykepleiers venterom => ring hjem => den ansatte ringer direkte eller 
kontakter kontoret. Eleven går hjem / hentes så raskt man har kommet i 
kontakt med foresatte.  



 

God hygiene Er gjeldende til enhver tid. Økt renhold. Spriting ved ankomst og friminutt.  
Lærere spriter også  dørhåndtakene i det rommet de er. Alle pulter skal 
vaskes når man forlater klasserommet – svært viktig! Den voksnes ansvar, 
utføres av elevene som nå! 
 

Unngå fysisk kontakt 
mellom personer 
(håndhilsning og 
klemming) 

Er gjeldende. Vi stenger hallen i friminutt. Elever kan være i sine klasserom 
eller ute i friminutt. Det er kun et friminutt om dag og det er på 30 
minutter. Ved behov for pauser tar den voksne i klasserommet med 
elevene ut. Bruk riktig inngang. Dette har vært krevende for mange av 
elevene å ta på alvor, men nå er det alvor og vi må prate om dette. Dersom 
noen hyppig bryter disse reglene er verste konsekvens at de må ha 
hjemmeskole. Vi må bare gjøre alt vi kan for å forklare dette. Dialog! 
 

Dele elever inn i 
mindre kohorter  

Alle klassene er delt inn i kohorter. Disse overskrider ikke mer enn 18 
personer. Klassene deles i to.  
 
 

Kohortene bør ha 
faste klasserom 

Klasse:  Rom 1:  Rom 2:  

10A: 10A Allrom 

10B: 10B Mediatek 3 

10C: 10C Grupperom 10AC 

10D: 10D Grupperom 10DE 

10E: 10E Musikkrom 

9A: 9A Grupperom 9AE 

9B: 9B Grupperom 9BD 

9C: 9C Mediatek 2 

9D: 9D Lab sør 

9E: 9E Mediatek 2b 

8A: 8A Grupperom 8AC 

8B: 8B Grupperom 8BE 

8C: 8C Tekno 

8D: 8D Mediatek 1 

8E: 8E Lab nord 

 
Alle må ha klassekart til enhver tid tilgjengelig i OneNote.  
Enkeltelever kan komme på skolen den dagen det er hjemmeskole for 
trinnet etter avtale med foresatte og elev.   
 

Ansatte bør komme 
til klasserommet 
 
 

Ingen samtaler med foresatte foregår på skolen med mindre spesielle 
avtaler. Utviklingssamtaler som foregår på ett trinn gjennomføres digitalt. 
De fleste bruker fortsatt zoom, men vi er på vei over til Teams.  
 

Tilstrebe 1 meters 
avstand mellom 
elever/ansatte  

Gjeldende. 

Unngå trengsel og 
store samlinger 

Hall og miljøgang stenges i friminutt.  

Holde avstand i 
pauser/friminutt og 
unngå kontakt 

Hall og miljøgang stenges i friminutt.  
Trinnene fordeles på ulike områder:  
10.trinn: Vesletjern sør – ved demningen + klasserom.  



mellom ulike 
kohorter 

8.trinn: Skolegård sør mellom miljøbygg og Tuftepark + klasserom. 
9.trinn: Skolegård nord utenfor personalrommet inkl Tufteparken og nord 
for Vesletjern + klasserom. 
 
Det er større plass når ett trinn er borte, men lurt å holde faste steder. Det 
er det enkleste.  

Vurdere 
alternerende 
oppmøtetider for 
elever  

Mandag og tirsdag er alle på skolen og friminuttet er samtidig. 
Oppmøtetider er litt ulike.  
Onsdag: 9.trinn hjemmeskole 
Torsdag: 10.trinn hjemmeskole 
Fredag: 8.trinn hjemmeskole 
 

 

 

Mvh 

skolens ledelse ved Cathrine Torsvik Thingnes og Elisabeth Dullum 


