
Organisering av 8. - 10. trinn etter "rødt lys"-nivå 

Skoledagene starter kl. 08.45 på skolen. Undervisningen på skolen avsluttes kl. 13.15 

i angitte rom. Elevene vil være på samme rom med faste plasser i hele perioden. 

Elevene må så raskt som mulig hjem, 3-4 dager pr uke vil det være 

hjemmeundervisning fra 13.45-14.45.  

8.-10. trinn kommer på skolen etter 1.-7. trinn, og avslutter økta på skolen før 1.-7. 

trinn. Elevene på 8. -10. trinn må kun bruke inngang/utgang til skolegården ved 

Ulsrud eller ved bommen i denne perioden. De kan ikke gå gjennom lille skolegård. 

Elevene i Bølerhallen må kun være på anvist område ved hallen og kan bruke inngang 

fra General Ruges vei/Utmarkveien.  

Elevene stiller opp i angitt sted og følges inn av ansvarlig lærer. All ut og innmarsj 

forgår etter voksnes anvisning for å unngå trengsel/ansamlinger.  

Valgfag, kroppsøving, mat&helse og deler av språkfagene gjennomføres utenfor 

kjernetiden på skolen, som hjemmeundervisning. Se info fra det enkelte trinn. 

A-plan vil være på trinn og likt i alle kohortene på trinnet.  

Elevene/foresatte vil oppleve at de fortsatt er medlem av klassestrukturen i det 

skoleadministrative systemet – f.eks ved melding av fravær. Alle lærerne har tilgang 

til alle elevene. Fravær må meldes på IST, slik at det blir synlig for alle lærerne.  

 

Bemanning – ansvarlig lærer 

Elever og foresatte vil fortsatt forholde seg til kontaktlærer i denne perioden, selv om 

elevene er delt inn i kohorter på tvers av trinnet.  

Noen elever vil oppleve at de får nye lærere i enkelte fag i denne perioden. Lærerne vil 

ha tett samarbeid for å sikre god oppfølging av den enkelte elev og et best mulig 

grunnlag for vurdering. 

 

Ansvarlig lærer for kohortene er: 

8 blå  Chau/Marte 

8 rød  Paula 

8 gul  Hans Marius/Kathrine 

8 grønn Hilde 

 

9 blå  Ingrid 

9 rød  Janne 

9 gul  Gyrid 

9 grønn Jaran 

 

10 blå  Bjørn Arne 



10 rød  Daniel 

10 gul  Ranveig 

10 grønn Jannicke 

 

 

Oppstillingsplass 

8. trinn – alle kohortene stiller på oppmerkede plasser utenfor inngang F. 

 

9 blå, rød og gul stiller på oppmerkede plasser utenfor inngang G. 

9 grønn stiller opp utenfor inngang C. 

 

10 rød og gul stiller opp på oppmerkede plasser utenfor hallen. 

10 blå stiller opp på oppmerket plass utenfor inngang G. 

10 grønn stiller opp utenfor inngang til Auditoriet. 

 

 

Rom/Inngang 

C Filmsalen 9 grønn 

   

F Datarom 13 8 grønn 

 14 8 blå 

 15 8 rød 

 16 8 gul 

G 17 10 blå 

 18 9 blå 

 19 9 rød 

 20 9 gul 

Hallen Base 1 10 rød 

 Base 2 10 gul 

 Auditoriet 10 grønn 

 

Toaletter  

Elevene bruker toaletter i bygget der de  har tilhørighet.  

 

Kohorter  

På alle trinn er samarbeidende kohorter følgende: 

Blå + rød 



Gul + grønn 

 

Spisetid  

Elevene spiser inne kl. 10.45 – 11.15.  

 

Undervisning  

Alle elever har tilstedeværelse på skolen fra kl. 0845-1315, deretter 

hjemmeundervisning kl 1345-1445. 

Økt 1 0845 – 1045 

Spise 1045 – 1115 

Økt 2 1115 – 1215 

Økt 3 1215 – 1315  

Økt 4 1345 – 1445 Hjemmeundervisning  

 

Elevene har undervisning 4 timer på skolen i tillegg til hjemmeundervisning, totalt 5 

timer undervisning pr dag 3-4 dager pr uke.  

Det betyr totalt 23 timer undervisning pr uke i tidsrommet.  

Elevene må vaske pultene og tørke over stolene før de forlater rommet. Ansvarlig 

voksen sprayer – elevene tørker selv. Dette inngår som en del av hygieneplanen, hvor 

også hyppig håndvask/bruk av antibac er en viktig del av rutinene hver dag.  

 


