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Informasjon fra rektor uke 13 

Til alle foresatte ved Toppåsen skole! 

Nå har vi gjennomført en uke med fjernundervisning. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra 

elevene og dere foresatte. Tusen takk for den flotte innsatsen dere gjør hver dag! Vi jobber hele tiden 

med å gjøre undervisningen enda bedre. Ta kontakt med lærerne dersom dere har innspill eller 

spørsmål. 

Jeg er veldig stolt over å være rektor på Toppåsen skole. Ansatte gjør en formidabel innsats hver dag.  

Lærerne, assistentene, miljøarbeiderne, renholderne, vaktmester, kontoransatte og lederne har lagt ned 

og legger ned et enormt arbeid for å sikre denne omstillingen på best mulig måte. 

Bemanning på skolen 

På skolen er det kun en minimumsbemanning for å ivareta helt nødvendige oppgaver og oppfølging av 

de elevene som har fått innvilget skoleplass. Alle vi andre har hjemmekontor og kan nås på mail og 

telefon. 

Renhold/vaktmester 

Toppåsen skoles renholdere er på plass hver dag. Det utføres nøye renhold i alle rom, med ekstra fokus 

på kontaktflater og i rom der elever og ansatte oppholder seg. Pulter, stoler, dører, dørhåndtak og 

lignende rengjøres ekstra nøye. I tillegg er vaktmester på jobb og følger opp drift og bygg, og som sikrer 

oppfølging av skolens bygningsmasse og lekeområder.  

Kontakt med skolen 

Målet er at alle elever skal føle seg ivaretatt og få et opplegg de kan mestre. Det er viktig at foresatte 

tar kontakt med kontaktlærer dersom det er spørsmål knyttet til arbeidsplanen.  

Utlån av PC 

Skolen har fortsatt mulighet til å låne ut noen flere PC-er. Dere må da ta kontakt med kontaktlærer for 

å melde behov. Deretter vil det lages en avtale for utlevering av PC på skolen. 

Hjertetelefon for elevene 
Sosiallærer er tilgjengelig hver ukedag på telefon mellom kl. 11.00-13.00 for elever som lurer på noe 
eller trenger noen å prate med. Marianne kan treffes på telefonnummer: 46 92 14 71 eller e-post:  
Marianne.Skants@ude.oslo.kommune.no 
 
Hjemme-AKS 
AKS jobber med å utarbeide Aktivitetshefter som vil bli lagt ut på skolens hjemmeside. Det er 

aktiviteter som elevene kan gjøre hjemme på "Hjemme-AKS". Aktivitetene vil ta utgangspunkt i de fire 

fagområdene i Rammeplanen for Aktivitetsskolen. Vi vil også opprette en idé-bank med linker til 

nettsider for barn. Hjelp oss gjerne med å komme med tips og idéer til gode aktiviteter og linker på 

nett. Det kan sendes til baselederne. 
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Ilma: ilma.bingeliene@osloskolen.no 

Martin: martin.stubbrud@osloskolen.no 

Rett til skoleplass 
Myndighetene har utvidet listen med yrker som kan gi rett til plass på skolen mens du er på jobb. «En 
foresatt som er nøkkelperson innen en samfunnskritisk funksjon, definert av myndighetene, har tilbud 
om at deres barn kan være på barneskolen» (se informasjon fra rektor uke 12)). Dette gjelder kun hvis 
du ikke har mulighet for barnepass mens du er på jobb, og kun hvis begge foresatte har en slik 
funksjon. Skolen ber deg ta kontakt hvis du har behov for å sende barnet ditt på skolen. Du kan ikke 
sende barnet på skolen uten tillatelse fra rektor. Vi ber dere sende informasjon om dette til skolens 
postmottak: toppasen@ude.oslo.kommune.no så snart som mulig. Husk å skrive fullt navn, klasse og 
telefonnummer i henvendelsen. Skolen ber om skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver på vedlagte skjema. 
Det kan sendes til postmottak: toppasen@ude.oslo.kommune.no eller leveres til de ansatte på Aks. 
 
 
Skolens hjemmeside  
Hver mandag legges det ut informasjon fra rektor, men følg med hver dag! 
Ikke nøl med å ta kontakt med oss om det skulle være spørsmål på 
 toppasen@ude.oslo.kommune.no 
 
Lykke til med nok en uke med fjernundervisning! 
 
Toppåsen skole 23.3.2020 

Anne Roland, rektor 
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