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Her kommer en statusoppdatering fra oss her på Ruseløkka skole før vi går ut i 

vinterferie. 

 

Vi er svært glade for at hele skolen er på gult nivå, og i skrivende stund så er ingen klasser i 

karantene. Vi håper dette betyr at at dere alle kan få en god vinterferie. For oss i ledelsen er det 

godt å se at elever og ansatte nå har gode rutiner for å håndtere at klasser/kohorter er adskilt, 

god håndhygiene, og at ingen syke kommer på skole/jobb.  

 

Takk til de ansatte 

De ansatte gjør en kjempegod jobb til tross for at de stadig må forholde seg til nye beskjeder og 

endre planer, og dette har vi lyst å takke for. Skolen får dekket merutgifter som vi har grunnet 

Covid- 19, men dette har gått til å dekke vikarer eller ta inn ekstra ansatte når vi har laget 

mindre grupper. Våre ansatte har derfor gjort en formidabel ekstrainnsats innenfor sine 

ordinære rammet.  

 

Datasystemer og klasselister 

Skolen har dette året gått over til nye datasystemer, og dette har skapt mye frustrasjon for oss 

ansatte og for dere foresatte, spesielt på ungdomsstrinnet.  

Kort forklart: 

 Skolemelding brukes til: å melde fravær, administrere klasselister, sende melding til 

kontaktlærer mm. Bruk app eller logg på via skolens nettside. 

 IST brukes til: å se fravær og timeplan. Dere må logge på via skolens nettside, der ligger 

det lenke til IST. 

 Its (its learning) brukes til: Målet er å ikke bruke Its til annet enn vurdering, særlig 

halvårsvurderinger, som vi ikke har gode alternativer til i IST eller Teams. 

 Teams erstatter Its i forhold til daglig kommunikasjon / hjemmeskole / oppgaver og 

innleveringer mm.  Denne plattformen har ikke dere foresatte tilgang til, og dere må ev. 

gå inn sammen med deres barn/ungdom. 

 Showbee brukes til: kommunikasjon elev – lærer, oppgaver, innlevering, hjemmeskole for 

1.-3. trinn. 

 

Pr.nå er klasselistene i skolemeldingsappen svært mangelfulle, og dette gir utfordringer for FAU 

og klassekontaktene når de skal kontakte andre foresatte. Vi håper derfor at dere vil gå inn i 

appen og skru på visningen for deres barn; 

 

Du må si ja til at kontaktinformasjonen din skal bli synlig i klasselisten. Under 

"Innstillinger" i appen, velger du hvilke opplysninger du ønsker å dele med de 

andre foresatte: - Elevens navn og ditt navn - Telefon - E-post – Adresse. 

Skru først på visningen av navn (barnets og ditt), velg så om du ønsker å vise 

mer informasjon. Ta kontakt med oss hvis kontaktinfoen som ligger her er 

feil. 

 

Se veiledning for foresatte: 

https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/laringsteknologi/brukerveiledninger/slik-gjor-du--

foresatte.pdf 

https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/laringsteknologi/brukerveiledninger/slik-gjor-du--foresatte.pdf
https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/laringsteknologi/brukerveiledninger/slik-gjor-du--foresatte.pdf
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Foreldremøter 

Også vårens foreldremøter vil bli preget av pandemien, og derfor blir møtene digitale. Det er fint 

om dere setter av følgende datoer i kalenderen, så vil dere få nærmere informasjon om 

innholdet; 

 Barnetrinnet: torsdag 25.3.21 kl. 18- 20 i Teams 

 Ungdomsstrinnet: torsdag 18.3.21. kl. 18-20 i Teams 

 

Eksamen/standpunkt 

Regjeringen har bestemt at skriftlig eksamen for 10. trinn er avlyst. Dette betyr at det er 

standpunktkarakterer og karakter på muntlig eksamen som vil stå på vitnemålet ditt og gi 

grunnlag for opptak til videregående skole. Ettersom det er klageadgang på 

standpunktkaraktere, er det  viktig at dere avgangselever m. foresatte har god dialog om 

vurderingsgrunnlaget denne våren.  

 Foreldremøte om sluttvurdering er torsdag 15.4. kl. 18-19 i Teams 

 

Smittevernstiltakene fortsetter  

Smttevernstiltakene på skolen fortsetter også etter vinterferien. Dersom det blir nye endringer 

i timeplaner grunnet nytt nivå, vil dere få beskjed via skolemelding. Etter ferien er det fortsatt 

viktig at vi følger rådene om å bli hjemme ved symptomer eller mistanke om smitte. Minner også 

om at utenlandsreiser som medfører selvpålagt karatene i 10 dager ikke gir rett til 

hjemmeundervisning. Skulle det bli endringer som medfører nye tiltak på skolen, vil dere få 

beskjed så raskt vi har noe å komme med. 

 

Vinterferie på Aks 

Vi ønsker alle som skal på Aks gode dager med et spennende innhold:  

 
 

 … og til alle dere andre; riktig god vinterferie! 

 

Følg gjerne med på hjemmesiden  https://ruselokka.osloskolen.no/ og på Facebook 

 

Vennlig hilsen 

Merete Hansen     Mona F. Holmgren             Jon Hesle        Henriette Stabell-Sandvik 

rektor       assisterende rektor          undervisningsinsp.           undervisningsinsp. 

https://ruselokka.osloskolen.no/

