
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Oslo katedralskole 

 

Informasjon til elever og foresatte 

 

Situasjonen i Oslo 

Antall smittede i Oslo er økende og byrådet har informert om at man kontinuerlig vurderer rødt 

nivå for de videregående skolene. Derfor vil vi fra mandag iverksette nye tiltak som tar hensyn til 

situasjonen. 

Situasjonen på Oslo katedralskole 

Oslo katedralskole har så langt hatt tre smittetilfeller blant elevene, samt en lærerstudent som 

fikk påvist smitte. Det ser ikke ut som om noen av disse er smittet på skolen.  

Når vi får beskjed om at en elev er smittet, defineres nærkontaktene av bydelsoverlegen og 

smitteoppsporingsteamet. Skolen følger de helsefaglige anbefalingene og bistår med elevers og 

ansattes kontaktinfo.  

Selv om antall smittede er lavt, er konsekvensene ganske omfattende. For hver smittet elev på 

Vg2 og Vg3 vil mellom 60 og 100 medelever måtte gå ut i karantene. Dette skyldes strukturen på 

studiespesialisering der elever velger programfag ( f.eks. kjemi, historie og filosofi, 

sosialøkonomi) der de undervises sammen med elever fra flere klasser, og også flere trinn. Slik 

som smittesituasjonen ser ut i Oslo nå, må vi regne med flere smittetilfeller. Dette vil føre til at 

svært mange elever vil settes i karantene der de kun har mulighet for hjemmeundervisning. 

 

Hvilke tiltak gjelder fra mandag 

Når vi planlegger for skole fremover, har vi følgende mål: 

- Færrest mulig elever skal havne i karantene når smitte hos en elev oppdages 

- Elever skal være mest mulig på skolen for å oppleve en tilhørighet til både klassen og 

skolen 

- Et best mulig faglig tilbud 

 



Derfor har skolen bestemt følgende som gjelder fra mandag 9.11.: 

1. Fellesfagene undervises på skolen. Der vil man kun ha undervisning med elever fra egen 

klasse. 

 

2. Alle programfag og språkfag (der man er sammen med elever fra andre klasser) 

gjennomføres som hjemmeundervisning. 

 

3. Det lages en ny timeplan som vil legges ut fredag før kl. 12. Den vil innebære at alle 

elever er på skolen mellom to og fem halve dager i løpet av en uke. Det er aldri mer enn to 

trinn på skolen samtidig. 

 

4. I all undervisning vil vi holde en meters avstand mellom elevene. All undervisning for en 

klasse vil derfor  foregå i to klasserom som ligger ved siden av hverandre,  eller i større 

rom der avstanden kan overholdes (aula, KØ2, festsalen). Elevene har faste plasser. 

 

5. Det vil komme en egen melding i Teams til elever i kunstfaget KDA. 

 

6. Alle fysiske møter i elevlag må midlertidig stoppes.  

 

7. Bokskap utenfor KØ1 er ikke mulig å bruke. Med ny timeplan vil elever ha ett eller to fag 

per dag på skolen. Det vil derfor ikke være for krevende å bære bøkene frem og tilbake til 

skolen. Programfagbøkene vil trenges hjemme. 

 

8. Heldagsprøve/fagdag i norsk 11.11. og 24.11.  vil gjennomføres. Det er kun Vg3 som vil 

være fysisk på skolen med smitteverntiltak. Elever på Vg1 og Vg2 vil gjennomføre 

heldagsprøven/fagdag hjemme. 

 

9. Når det gjelder heldagsprøvene i andre fag, vil gjennomføringen fra 25. 11. vurderes 

kontinuerlig. Vg3 vil prioriteres for å kunne gi elevene tilstrekkelig eksamenstrening. 

 

10. Elever som har krevende arbeidsforhold hjemme kan ta kontakt med ass. rektor Kerstin 

Erdal for å vurdere om noe av hjemmeundervisningen kan mottas på skolen i samsvar med 

smitteverntiltakene. 

 

 

 

 

 

 



Smittevernstiltak på skolen fra mandag 

 

DETTE ER DE VIKTIGSTE REGLENE FOR Å UNNGÅ SMITTE: 

1. Syke personer skal ikke være på skolen. Får du symptomer/ blir syk i løpet av 

skoledagen må du holde to meters avstand til alle, ta kontakt med kontoret som 

hjelper deg med å finne en måte å komme hjem. 

2. God håndvask (såpevask i lunkent vann i 20 sekunder) 

3. Hold alltid én meters avstand, også når du ikke er i klasserommet 

4. Aldri håndhilsing, klemming eller annen nærkontakt.   

 

TIL OG FRA SKOLEN 

1. Unngå å reise kollektivt hvis du kan. Følg påbud om munnbind hvis du må reise kollektivt.  

2. Gå eller bruk sykkel. 

3. Vask hendene før du går hjemmefra. Vask hendene når du kommer hjem.  

 

PÅ SKOLEN  

1. Vask hendene / bruk antibac som er satt ut i alle klasserom når du kommer på skolen.  

2. Hold én meter avstand og unngå trengsel i trange passasjer, som for eksempel gjennom 

dører og i korridorer. For å unngå trengsel kan ikke elevskapene benyttes, du må ta med 

bøker til og fra skolen. 

3. Det er regler for hvilke pulter som kan benyttes, og du må vaske av pulten før bruk. 

4. Du må være på det klasserommet din gruppe er tildelt, og du må holde deg til din pult. 

Elever skal ikke gå mellom klasserom og til andres pulter.  

5. Det er ikke mulig å forlate klasserommet i løpet av ei økt (90 minutter) annet enn for 

toalettbesøk. I pauser mellom økter og i lunsjen må dere holde avstand. Dere kan ikke 

samle dere i store grupper i skolegården eller andre steder. 

6. Kantinen kan være åpen med egne smittevernregler. Det er kun mulig å sitte på 

oppmerket plass. Ta helst med egen mat. Spis i klasserommet eller ute. Vask hendene før 

og etter måltider. 

7. Skolen stenges klokken 1600.  


