Oslo, 11.03.2020
Til elever og personell,
Urtehagen Videregående Privatskole

Corona-smitte og skolen
Vi er kjent med corona-smitten som brer seg i Oslo og resten av Norge. Dette er en alvorlig situasjon som vi må ta
forholdsregler imot.

Hindre smitte
Vi må være med og hindre at elever, personell og deres familier – og andre – blir smittet. Alle må ta vare på
hverandre. Det er streket opp noen retningslinjer fra myndigheter om hvordan å hindre smitte, og de retningslinjene
må vi alle følge.
Urtehagen er en internasjonal skole der mange elever og ansatte, og deres familie og slektninger, ofte kan gjøre
utenlandsreiser. Slike reiser kan fremme smitte. Elever og ansatte deltar ofte på større møter, i nasjonal eller religiøs
regi. Store sammenkomster kan fremme smitte. Det er elever som kan ha en annen sykdom, som diabetes eller
liknende, som også kan være uheldig for smitte.
Dette kan bety at elever og personell på skolen kan være mer utsatt for smitte enn enkelte andre. Det må vi tenke
på. Vi må kanskje være litt strengere med beskyttende tiltak enn andre steder.

Gode faglige råd
Vi har tenkt på å ta en midlertidig pause for undervisningen ved skolen for en viss tid, for at vi ikke tett skal omgås
andre og kanskje smitter hverandre. Vi tror det er fornuftig. Det kan hindre smitte. Vi har diskutert dette med
Bydelsoverlege Irene Teslo i Bydel Gamle Oslo og hun er enig i at skolen bør ta en pause i undervisningen for en
kortere tid mens smittefaren kan være ganske stor. Så møtes vi på skolen igjen når situasjonen er blitt mer rolig.

Skolen tar midlertidig pause grunnet smittefaren
Da har skolens ledelse bestemt at skolen tar pause for en viss tid – nå fra fredag 13. mars og foreløpig for 14 dager.
Så får vi se hva som skjer etter dette.
Men det er viktig å holde kontakt med skolen! Elevene vil få oppgaver som de kan gjøre hjemme. Rektor og lærerne
lager et opplegg for dette. Fortsatt kontakt med skolen vil også være viktig for senere godkjent kursbevis fra skolen.
Fravær vil ikke bli registrert nå, men gjør oppgaver hjemme og hold kontakt med skolen. Elevene har plikt til å følge
hjemmesiden og brev på http://www.urtehagen-privatskole.no/
Da håper vi alt skal roe seg, selv om det også kan bli vanskelig fremover med smitten som er i samfunnet. Vi ser
fram til å se hverandre igjen.
Urtehagen Videregående Privatskole

