Oslo, 08.04.2021
Til elever og lærere ved Urtehagen videregående privatskole

Takk for fortsatt god innsats fra alle i denne korona-tid!
Dette er informasjon om videre forhold for undervisningen:





Skolen fortsetter med samme opplegg for undervisning som det har vært til nå.
Skolen har fortsatt hjemmeundervisning inntil videre - er en «hjemmeskole».

Det betyr heldigital undervisning som tidligere.

Dette opplegg vil gjelde fram til og med 16. april. Så blir det sendt ut informasjon om hva
som deretter skal skje. Skolen følger med og gir beskjed.
Annen informasjon: Når videregående skoler senere kan åpne, tenkes det et opplegg med
massetesting av elever. Munnbind kan brukes av ansatte og elever som vil bruke dette.
Nærmere avklaringer om dette kommer.
Vi ønsker videre godt arbeid på skolen!
Hilsen
for rektor Rawafid
Anne
Said
Shukri
Katy
Samira

8. april: Dagens smitteverntiltak i
barnehager og skoler videreføres til og med
16. april
Pressemelding: Barnehager og skoler vil fortsette med samme smitteverntiltak de har i dag
også i uken 12. –16. april.

Følgende vil fortsatt gjelde fra 12. april:




Barnehagene organiseres på rødt nivå
Rødt nivå i barneskolen (1.–4. trinn i hele byen, samt 5.–7. trinn på skoler i bydeler
som ikke har heldigital undervisning)
Heldigital undervisning for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner,
Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

Videre forteller byråden at det også arbeides med et opplegg for massetesting av elever i
videregående skoler så snart disse åpner for fysisk undervisning igjen. Testingen starter med
de eldste elevene, siden vil det bli vurdert eventuell utvidelse til andre klassetrinn..
Følgende vil fortsatt gjelde fra 12. april:





Barnehagene organiseres på rødt nivå
Rødt nivå i barneskolen (1.–4. trinn i hele byen, samt 5.–7. trinn på skoler i bydeler
som ikke har heldigital undervisning)
Heldigital undervisning for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner,
Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.
Heldigital undervisning for ungdo

