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Orientering fra rektor 
 

 

Erfaringer med stengt skole: Hvordan opplevde elevene det? 
 

Det er mye som er uvant for elevene når skolen plutselig er stengt i mange uker 

på grunn av smittevern. Elevene  er hjemme, og kontakten med lærere og 

klassekamerater foregår over telefon, meldinger, sosiale medier og 

videosamtaler. Samtidig som det kan være koselig og oppleves fritt å være 

hjemme, kan det etter hvert bli et savn å komme tilbake til en mer vanlig 

skolehverdag sammen med venner og lærere. 

En serie gruppeintervjuer med elever ved Gamlebyen skole ble gjennomført i juni 

2020, det vil si noen uker etter at de siste klassene var tilbake på skolen. Intervjuene 

fulgte en semi-strukturert mal.  

Grupper med elever fra alle klassetrinn og innføringsklassene deltok, slik at det ble 

åtte intervjuer til sammen. Det var fire elever i hver gruppe, så i alt deltok 32 elever i 

samtalene. Det er om lag én av ti elever ved skolen.  

Lærere på hvert enkelt trinn spurte noen elever om de ønsket å delta, og intervjuene 

ble gjennomført av rektor. Før intervjuene begynte, fikk elevene vite at det var frivillig 

å delta og at alle utsagn ville bli anonymisert. 

Det er skrevet ei oppsummering som bygger på notater og stikkord fra intervjuene. 

Sitater fra elevene er gjengitt mest mulig ordrett. Elevenes utsagn er forsøkt tolket 

og satt inn i en sammenheng som gjenspeiler de opplevelsene som elevene samlet sett 

formidlet i de forskjellige intervjuene. 

 

Nytt fra skolestart 2020 
Det er ansatt to avdelingsledere, en for 1.-4. trinn og en for 5.-7. trinn samt 

innføringsklassene: Mariiana Evgenieva Alknes og Toni Driton Peci. 

Vi har opprettet ei gruppe for elever med særskilte behov. Det er ansatt lærere og 

miljøterapeuter som arbeider med elevene i denne gruppa. Etter ønske fra elevenes 

foresatte vil det bli sendt informasjon om denne gruppa til alle foresatte ved skolen. 
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Skoleåret så langt 
Oppstarten var uvant for både elever, foresatte og ansatte. Smittevrntitak har 

innvirkning på organisering og gjennomføring av skoledagen. Klassene har til dels 

avvikende timeplaner slik at vi kan spre pausene og redusere kontakten på tvers. 

Ansatte følger i hovedsak samme trinn i løpet av en dag. Så langt det er mulig, er 

elevene sammen med sitt eget trinn også når de er på AKS. 

Det er flere ansatte enn vanlig ute i skolegården for å ta imot elevene når de kommer. 

Førsteklassingene ser ut til å ha klart overgangen godt. De fleste går inn av porten 

alene eller sammen med klassekamerater og rett bort til gruppene sine eller en 

ansatt. 

Det er til tider krevende å gjennomføre både undervisning og tilsyn når det samtidig er 

krav til smittevern og tett oppfølging fra ansatte. Dette er særlig sårbart ved fravær. 

Dersom fraværet blant ansatte blir høyt, kan vi være nødt til å flytte på lærere og 

assistenter. Vi må også prioritere yngre elever og elever med særskilte behov. Hvis 

situasjonen blir kritisk, kan det innebære at andre elever må sendes hjem. Vi er i gang 

med å utarbeide beredskapsplaner for slike situasjoner. 

Dersom det oppstår smitte ved skolen, vil bydelsoverlegen avgjøre hva som skal skje 

videre. Det er for eksempel bydelsoverlegen som kan vedta å stenge hele eller deler 

av skolen. Vi vil informere foresatte så godt og raskt det lar seg gjøre. 

 

Brann og evakuering 
Brannalarmen gikk like etter kl. 11 i dag. Evakueringa gikk fint. Alle elever var samlet i 

parken. 

Det hadde begynt å brenne i biblioteket i bygg C. To ansatte fikk slukket brannen. 

Det var ikke elever til stede der det brant. 

Nødetatene (brann, politi, ambulanse) kom raskt til skolen. Brannvesenet luftet ut av 

lokalene før elevene fikk gå inn til skolen igjen. 

Lærere og andre ansatte har snakket med elevene om hva som skjedde.  

Det ble sendt Skolemelding om denne hendelsen til alle foresatte. Der ble alle bedt 

om å være forberedt på å snakke med elevene om dette hjemme. 

 

Smittevern på gult nivå 
Reglene for smittevern har tre ulike nivåer: rødt, gult og grønt. Skolene skal starte 

skoleåret på gult nivå. 

Det er fortsatt tre hovedregler som gjelder: 
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1. Ingen syke skal møte på skolen 

2. God hygiene 

3. Tiltak for å redusere kontakt 

På gult nivå kan elevene være sammen i større grupper, men de skal fortsatt holde seg 

til sitt klassetrinn. Regelen om en meters avstand gjelder ikke lenger. Det betyr at 

elever kan samarbeide mer i timene og leke mer sammen med andre i klassen. 

Vi skal fortsatt unngå trengsel og store samlinger. Hvert klassetrinn skal også ha egne 

områder til pauser. 

Skolegården på Gamlebyen skole er liten, og det er ikke plass til at alle klasser kan ha 

sitt eget område ute. Derfor må vi ha pauser til forskjellige tider. Alle 

klasser begynner samtidig kl. 0830, men timeplanen utover dagen er likevel litt 

annerledes enn vanlig. 

Foresatte må levere barna ute ved skoleporten, og de kan ikke bli med inn i 

skolebyggene. 

 


