
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Fyrstikkalleen skole 

En annerledes skolehverdag 

Kjære alle elever, lærere, foresatte og ansatte på F21 vgs.  

Skolene i Norge ble vedtatt stengt fra og med fredag 13.mars. F21 er stengt for undervisning, 

men det er mulig å komme innom hvis man mangler utstyr. Ta kontakt med skolens resepsjon 

på tlf.nr: 23 46 37 00 for å avtale tidspunkt. Alle må forberede seg på at det vil foregå 

hjemmeundervisning i en lengre periode fremover og det er viktig at alle elever har Mac, lader 

og bøker hjemme.  

 

En digital skolehverdag 

F21 - elevene har krav på undervisning, og vi som skole har plikt til å legge til rette for 

læring. Vi må regne med litt innkjøringsproblemer når vi nå skal bli en heldigital skole, men vi 

skal hjelpe og støtte hverandre slik at vi raskt får gode løsninger på plass.  

Våre ansatte prøver å være tilgjengelige for dere, men vi kan ikke alltid garantere umiddelbare 

svar. Vi minner om at mange av våre lærere nå gir undervisning under uvante rammer, f.eks 

med pass av egne barn hjemme.  

Som utgangspunkt skal elevene jobbe med fag som følger timeplanen. Lærere kommer så langt 

det er mulig til å legge ut presentasjoner, video, ha videomøter, bruke chattekanaler i skolens 

plattformer (Teams), bruke OneNote og ITS for å følge opp elevenes arbeid.  

Vi planlegger for at sluttvurderinger og avsluttende eksamener skal gå som normalt. Lærere og 

elever må sammen jobbe for at opplæringen gjennomføres og at alle elever har et bredt nok 

vurderingsgrunnlag til at læreren skal kunne sette standpunktkarakterer. Her har skolen og 

elevene et gjensidig ansvar. Elevene må være tilgjengelige og pålogget i alle økter de har 

undervisning. Videre må elevene følge med på beskjeder om innleveringer og frister. Lærerne 

vil jevnlig be om innleveringer for å sjekke at elevene jobber med skolearbeid, men ikke minst 

for å kunne justere innhold i planer ut fra hva elevene viser at de forstår og ikke. 

Elever må sjekke skolemail, portalmeldinger og ITS daglig, for der kommer det viktig 

informasjon. 

 

Hjelp og støtte 

Det viktigste foresatte kan gjøre for å støtte elevene nå er: 



 Vise interesse for skolearbeidet og motivere for jevn innsats 

 Støtte elevene med gode rammer for en normal og sunn døgnrytme, der det også er et 

tydelig skille mellom skole og fritid 

 Oppmuntre elevene til å bruke frigjort fritid til å lese bok eller avis, lytte til nyheter, lage 

mat, og ellers ta vare på hverandre 

 

Hverdagen og elevenes skoledag blir annerledes enn det vi er vant til. Vi vil forsøke å bidra til 

en normalitet i det ekstraordinære, gjennom å tilrettelegge for undervisning og læring innenfor 

rammer som ligner mest mulig på det vi kjenner fra før. Vi forstår godt at det vil ta litt tid å 

mestre dette, og oppfordrer elever og foresatte til å melde fra om utfordringer på veien, slik at vi 

kan hjelpe og tilpasse så godt vi klarer. Den enkelte holder kontakt med skolen gjennom sin 

kontaktlærer, hvis ikke annen beskjed er gitt. 

 

Skulle eleven bli syk og ikke kunne delta i hjemmeundervisning, sender foresatte (elev under 18 

år) eller eleven selv (over 18 år) beskjed til sin kontaktlærer. 

 

Ta godt vare på dere selv og de rundt dere. 

 

 

Mvh 

 

Marianne Mette Stenberg                                                     Mari Indregard 

rektor                                                                                       ass. rektor 

 

 

 

 


