
 

 

 
 

Osloskolen 

 

Bogstad skole 

       Oslo 25.01.2020 

  

Praktisk organisering av skoleuken i uke 4 
Vi vil legge opp driften slik vi beskriver nedenfor denne uken og så vil vi justerer etter behov. 

 

Det er ikke morgenåpning på Aks. Foresatte der begge har samfunnskritisk jobb og/eller 

familier med særlige behov, som trenger morgen-Aks og Aks fra 16.00 til 17.00 melder fra på 

e-post til Kim.Brantenberg@ude.oslo.kommune.no.  Meld fra innen kl. 19.00 i dag og kl. 17.00 

resten av uken. Vi har forståelse for at endringer kan oppstå, da tar dere kontakt så raskt som 

mulig.  

 

Noen av våre elever tilhører risikogrupper. Dersom det ikke er mulig for ditt barn å følge 

skoletilbudet, vil vi legge til rette for det. Vi ber da om en legeuttalelse slik at vi kan 

tilrettelegge best mulig. 

 

Vi minner om at syke elever må holdes hjemme og at fravær meldes til kontaktlærer.Vi ber 

om at dette overholdes ekstra nøye de neste to ukene.  

 

Skole og Aks vil se slik ut for våre elever tirsdag til fredag denne uken:  
7. trinn:   

Oppstart hver dag kl. 8.45– skoledagen varer til 13.30. 

Oppstilling i nedre skolegård der de pleier.   

7a har klasserom på D-bak, 7b på basen og 7c på naturfagrommet.  Garderobe fungerer som 

vanlig, da det kun er 7. trinn som bruker den.  

Det er et friminutt i løpet av dagen, på adskilte områder og klassevis.  

  

6. trinn:   

Oppstart hver dag kl. 8.45 – skoledager varer til 13.30. 

Oppstilling i nedre skolegård der de pleier.  

6a har klasserom i gymsalen og 6b i Storstua. Garderobe i klasserommene.  

Det er et friminutt i løpet av dagen, på adskilte områder og klassevis.  

 

5. trinn:   

Oppstart hver dag kl. 8.45- skoledager varer til 13.30. Aktivitetsskole til 16.00.  

Oppstilling i øvre skolegård der de pleier.  

5a har klasserom på C-bak, 5b basen og 5c i auditoriet. Garderobe fungerer som vanlig da det 

kun er 5. trinn som bruker den.  

Det er et friminutt i løpet av dagen, på adskilte områder og klassevis.  

 

4. trinn:   

Oppstart hver dag kl. 8.30 – skoledager varer til 13.00. Aktivitetsskole til 16.00.  

Oppstilling i nedre skolegård slik de pleier, men de skal ha inngang fra øvre skolegård. De skal 

gå inn etter 3. trinn.  

4a skal ha klasserom på biblioteket og 4b på kunst og håndverk. Garderobe blir i 

klasserommene  



Det er et friminutt i løpet av dagen, på adskilte områder og klassevis.  

 

3. trinn:   

Oppstart hver dag kl. 8.30 – skoledager varer til 13.00. Aktivitetsskole til 16.00.  

Oppstilling i øvre skolegård dette er ny oppstillingsplass og inngang fra øvre. De skal gå inn før 

4. trinn. 

3.trinn har B-basen alene og faste rom. Garderobe fungerer som vanlig da det kun er 3. trinn 

som bruker den.  

Det er et friminutt i løpet av dagen, på adskilte områder og klassevis.  

 

2. trinn:   

Oppstart hver dag kl. 8.30 – skoledager varer til 13.00. Aktivitetsskole varer til 16.00.  

Oppstilling nedre skolegård der de pleier. Bruker midtinngangen da  

2a bruker personalrommet som klasserom, 2b Aks-rommet og 2c den minste delen av 

Storstua.   

De kan ikke bruke garderoben som vanlig, vi jobber med å finne gode løsninger.  

Det er et friminutt i løpet av dagen, på adskilte områder og klassevis.  

 

1. trinn:   

Oppstart hver dag kl.8.30 – skoledager varer til 13.00. Aktivitetsskole til 16.00.  

Oppstilling nedre skolegård der de pleier.  

1. trinn har A-basen alene og faste rom. Garderobe fungerer som vanlig da det kun er 1.trinn 

som bruker den.  

Det er et friminutt i løpet av dagen, på adskilte områder og klassevis.  

 

For å ivareta alle krav til smittevern tar vi nå hele skolen i bruk. 

  

Eleven skal ha med seg: 

Sekk, pennal, iPad, matpakke, drikkeflaske. 

 


