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Flyktninger fra Ukraina 
I tida framover må alle skoler regne med å motta flere nye elever som har flyktet fra 

krigen i Ukraina. Gamlebyen skole og andre skoler som har innføringsklasser, er bedt 

om å ta imot de første elevene som kommer til Oslo.  

Vi har god og viktig kompetanse på dette feltet. I første omgang fyller vi opp ledige plasser i 

eksisterende innføringsklasser som dekker 3.-7. trinn. Deretter oppretter vi nye 

innføringsklasser. Skolen vil få bistand fra Utdanningsetaten til å ansette flere lærere og 

eventuelt assistenter til de nye klassene. 

Vanligvis skal de yngste elevene gå i ordinære klasser på 1.-2. trinn. Etter hvert kan det bli 

aktuelt å ta imot nye elever i flere klasser. Dette må vi vurdere fortløpende. 

Alle skoler er bedt om å være beredt. Foreløpig er det vanskelig å si hvor mange flyktninger 

som kommer. Jo flere som kommer, desto flere skoler skal ta imot nye elever. Alt avhenger av 

hvordan situasjonen utvikler seg i Ukraina. 

Skole og fritid 

I samarbeid med lokale lag og foreninger, FAU og bydelen ønsker vi å skape en meningsfylt 

hverdag med skolegang og fritidstilbud. Vi vil lage en oversikt over forskjellige aktiviteter og 

legge den ut på skolens nettsider. 

Mange aktiviteter er gratis og åpne for alle barn ved skolen. På Gamlebyen skole finnes blant 

annet tilbud om sang og kultur, lek og idrett. Gamlebyen sport og fritid (GSF) har fine arealer 

som kan brukes av alle. 

I løpet av en vanlig skoledag og aktivitetsskolen (AKS) foregår også aktiviteter i samarbeid med 

lag og foreninger slik som KIGO, FRIGO og idrettslag. Dette gjelder alle elever og klasser ved 

skolen. 

Hva kan foresatte gjøre for å hjelpe? 

Snakk med barna hjemme om at det kommer nye elever til skolen. Ta kontakt med nye foreldre 

når dere møter dem ved skoleporten eller andre steder. Delta på aktiviteter sammen med egne 

og andres barn. Vær åpen for å ta imot besøk. Kontakt gjerne FAU dersom du kan har lyst og 

mulighet til å bidra med noe. 
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Førstehjelp ved skader 
Skolen har beredskapsplaner som dekker ulike hendelser. Beredskapsplanen for 

førstehjelp ved skader beskriver både hva som skal gjøres umiddelbart og hvordan 

hendelsen skal følges opp etterpå. 

Den første som er på stedet, skal sette i gang nødvendig førstehjelp avhengig av hvilken type 

skade det gjelder. Samtidig skal det varsles videre til 113 hvis det er nødvendig. Annen hjelp, 

for eksempel fra helsesykepleier, tilkalles ved behov. I noen tilfeller er det aktuelt å følge barn 

videre til legevakta. 

Hvis barnet har slått hodet eller fått skader som må behandles, skal foresatte alltid få beskjed. 

Ansatte fyller ut en rapport på hendelsen, og skolen melder skader til Nav. Foresatte får kopi 

av skademelding som er sendt til Nav. Kontoret veileder foresatte ved behov. 

Etterpå gjennomgår vi hendelsen og evalerer rutinene for å se om det er noe som vi kunne ha 

gjort annerledes eller bedre. Aktuelle tiltak meldes inn dersom det er knyttet til mangler eller 

utforming av bygg eller utearealer. 

Beredskapsplanen omhandler også førstehjelpskurs og forebygging av skader. 

 

Oppfølging ved fravær 
Fravær kan ha ulike årsaker. Noe er avtalt på forhånd, mens annet er akutt. Når en elev 

må være hjemme fra skolen på grunn av sykdom, skal foresatte sende melding til 

skolen før kl. 08.00 samme dag.  

Dersom en elev mangler og lærer ikke har mottatt melding, skal lærer ta kontakt med kontoret 

som ringer eller sender melding hjem. Fravær, enten det skyldes sykdom eller andre grunner, 

skal følges opp av kontaktlærer og dokumenteres. Dersom sykefraværet varer mer enn to 

uker, skal legeattest framlegges. 

Fravær føres elektronisk. Kontaktlærer er ansvarlig for fraværsføring for sin klasse. Dette skal 

gjøres fortløpende slik at vi til enhver tid har oppdatert fraværsoversikt. 

Ressurslærere og faglærere rapporterer fravær til kontaktlærer. Det samme gjør vikarer. 

Hyppig eller langvarig fravær 

Hvis elever har hyppig eller langvarig fravær, drøftes oppfølging og eventuelle tiltak med 

foresatte. Som regel blir sosiallærer involvert, men det kan også være helsesykepleier eller 

andre, avhengig av hva fraværet skyldes. 

Noen elever følges opp fra dag til dag etter avtale med foresatte. 

 


