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Strategisk plan 2022 
Skolens strategiske plan bygger på føringer fra byrådet. Driftsstyret skal vedta 

strategisk plan for skolen. Strategisk plan skal ses i sammenheng med budsjettet. 

Skolens strategiske plan ble kraftig omarbeidet i 2019 for å synliggjøre vårt pedagogiske 

arbeid og lokale prioriteringer som skal bidra til å oppnå overordnete mål for skolesektoren. 

Etter drøftinger i plangruppa og medbestemmelsesutvalget (MBU) ønsker skolen å satse på 

følgende områder: 

• Elevenes trivsel og læringsmiljø 

• Grunnleggende ferdigheter 

• Språkutviklende undervisning i alle fag 

• Profesjonsfellesskapet 

Oppdatert plan vil bli publisert på skolens nettsider i neste uke. 

 

Smittevern og konsekvenser for skolehverdagen 
Alle elever har fått utdelt tester. Vi oppfordrer alle til å teste seg hver tirsdag og 

fredag. Slik kan alle bidra til at vi kan holde skolen mest mulig åpen. 

Skolene skal drives smittevernfaglig forsvarlig, og vi har beredskapsplaner for å skifte mellom 

ulike smittevernnivåer (grønt – gult – rødt). Vi har også planer for hva vi gjør dersom 

bemanninga blir kritisk lav. Da kan det bli aktuelt med hjemmeundervisning for enkelte klasser 

eller trinn. 

Hjemmeundervisning kan også være aktuelt for elever som er i karantene eller er hjemme på 

grunn av smitte, særlig hvis fraværet blir langvarig. Oppfølging av hjemmeundervisning for 

enkeltelever vil kunne skille seg fra hjemmeundervisning for hele klasser slik som det har vært 

ved felles karantene eller stengt skole. Grunnen er at lærerne i hovedsak er opptatt med 

klassene på skolen. Vi vil derfor legge planer for hvordan hjemmeundervisning for enkeltelever 

kan gjennomføres. 

Fraværet blant ansatte er til tider høyt, og enkelte dager er det vanskelig å finne vikarer, både 

i skolen og AKS. Vi strekker oss langt for å kunne gjennomføre dagen så normalt som mulig.  

Enkelte dager har vi vært nødt til å avlyse AKS for enkelte trinn. Da prioriterer vi å kunne 

opprettholde et tilbud til de yngste elevene og elever som har særlig behov for tilsyn. 

https://gamlebyen.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/presentasjonsplan/
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Helseetaten sendte et brev til bydelsoverlegene 12. januar. I brevet redegjør Helseetaten for 

medisinskfaglige vurderinger av grunnlaget for å stenge skoler etter smittevernloven: 

Det er forventet at smittetallene for Covid-19 blant barn og unge vil ligge høyt gjennom 

vinteren, men det er foreløpig veldig liten risiko for alvorlig sykdom blant disse 

aldersgruppene. Det er et nasjonalt mål at barna skal skjermes mot tiltak, slik at de kan 

være mest mulig på skole og barnehage selv om det er mye smitte. 

Det er altså ikke lenger så aktuelt å stenge skoler på grunn av smitte, men det kan likevel skje: 

I noen få tilfeller vil det unntaksvis likevel kunne bli aktuelt å stenge barnehagene eller 

skolene etter smittevernloven. Da må målet med stengningen være å hindre videre 

smitte i en situasjon med spesielt raskt økende smitte, og der smitten åpenbart skjer på 

skolen eller i barnehagen. 

Rektor er ansvarlig for å vurdere om og hvordan skolen kan driftes innenfor kravene i 

smittevernveilederen. Bydelsoverlegen kan vedta å stenge skolen etter smittevernloven, slik 

som det er beskrevet ovenfor. Dersom det er nødvendig å begrense åpningstider eller 

redusere tilbudet ved skolen, for eksempel ved kritisk lav bemanning, kan det vedtas av rektor 

etter samråd med skoledirektør. Utdanningsetaten har egne retningslinjer som skal følges i 

slike tilfeller. 

 

Skolemelk 
Gamlebyen skole har ikke hatt melkeordning på flere år. Det er heller ikke sannsynlig å 

sette i gang igjen før det er funnet en løsning med et lett tilgjengelig rom til store 

kjøleskap. Det har vært flere befaringer for å se på løsninger. 

Tidligere sto kjøleskapene under trappa ved inngang 1 i bygg A. Trappa er rømningsvei, og 

skolen fikk pålegg om at kjøleskapene måtte fjernes på grunn av krav til brannsikring. 

Et eventuelt rom til kjøleskap må være brannsikkert samtidig som det skal være lett 

tilgjengelig for levering av melketraller fra bil. Inntil videre har skolen ingen tilgjengelige rom 

som både er godkjent og har plass til kjøleskap. 

I hovedsak er det tre krav som må løses: 

• Brannsikkerhet 

• Tilstrekkelig plass 

• Lett tilgang for levering 

Saken ligger fortsatt hos Utdanningsetaten/Avdeling for skoleanlegg og Oslobygg KF som eier 

og forvalter skoleanlegget. 

 


