
Oppdatert informasjon til foresatte ved Toppåsen  

Det ble i går klart at regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge 

frem til over påske, til og med 13. april. Det betyr at skolene vil holde stengt i alle fall over påskeferien. 

I tillegg har myndighetene skjerpet anbefalingene om avstand. Det skal derfor ikke være andre barn i skolegården i skoletiden 

enn de som får tilsyn på skolen. Vi henger opp plakater med påminnelser om dette, og ber om at dere hjelper oss med å 

overholde dette pålegget. 

For å etterkomme smittevernreglene, er det strenge krav til hvilke barn som har rett til tilsyn på skolen.  

Regjeringen har utarbeidet en liste over hvilke ansatte som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine 

barn. Du finner hele listen over unntak på regjeringens nettsider (listen er oppdatert 24. mars). 

Det er imidlertid ikke nok at foreldrene jobber i virksomheter som faller inn under disse områdene. De arbeidsoppgavene 

som foresatte utfører i skoletiden skal være nødvendige for å opprettholde samfunnssikkerheten. 

Dette er forutsetningene for å få tilbud om å være på skolen 

1. Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner, andre 

virksomhetskritiske oppgaver og/eller andre viktige samfunnsfunksjoner. 

  

2. Begge foresatte må samtidig være pålagt av arbeidsgiver innenfor de samfunnskritiske funksjonene, å møte 

på jobb i skoletiden. 

  

3. Barnet skal være under 12 år. 

  

4. Det finnes ikke andre muligheter for barnepass. 

  

5. Ingen i husstanden er pålagt hjemmekarantene. Hvis noen i husstanden er pålagt hjemmekarantene, kan 

ikke eleven være på skolen. 

Minner om denne siden med oppdatert informasjon om hvordan korona-situasjonen berører Osloskolen 

https://aktuelt.osloskolen.no/ 

Til slutt vil vi minne om at alle barn i Oslo er invitert til nettmøte på Facebook med ordfører Marianne Borgen og byrådene 

Inga Marte Thorkildsen og Rina Mariann Hansen i dag kl. 14.00. Nettmøtet vil foregå på Oslo kommunes Facebookside 

(https://www.facebook.com/events/514703912799072/), og kan også følges på Oslo kommunes YouTube-kanal 

(https://www.youtube.com/channel/UCKIfZXYMSnS0SeZwse9EGEQ). Det kan også sees på youtube dersom barn under 13 

år skal se på. 

  

Vennlig hilsen ledelsen på Toppåsen skole 
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