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Påskebrev til foresatte på Toppåsen skole             06.04.20 
 

Tre uker med hjemmeskole er nå over og vi vil takke dere for den fleksibilitet, raushet og 
løsningsorientering dere har vist.  Vi vet at mange av dere har hatt krevende dager med å 
sjonglere hjemmeundervisning og hjemmekontor. 
Tusen takk til dere alle for den innsatsen dere har gjort i denne krevende tiden! 
 
Tilsyn i påsken 
Aktivitetsskolen på Toppåsen har tilsyn for elever med innvilget skoleplass etter søknad i dagene før 
påske samt 14. april. Dette gjelder kun allerede påmeldte elever.  
Det blir også lagt opp til et samlet tilbud for skolene i bydelen på helligdagene etter særskilte 
vurderinger. Tilbudet for vår bydel gis på Stenbråten skole. 
 
Fotballbanen 
Banen er åpen igjen. Den kan benyttes på ettermiddagene etter kl. 17.00 og i helligdagene. Det er kun 
tillatt med grupper på maks 5 og man må ha 2 meters avstand. 
 
Sosiale medier 
Sosiale medier er viktige arenaer for barna. Jeg vil gjerne minne om nettvettregler som det er viktig å 
følge når barna er på nettet. Det er lurt om dere foresatte gjør dere kjent med råd og anbefalinger for 
nettvett og trygg bruk av IKT-utstyr.  
Se www.dubestemmer.no og www.ung.no/nettvett 
 
Jeg vil også gjerne minne om at det er viktig å passe på at barna inkluderer hverandre på chatter og 
lignende. 
 
Hva skjer etter påske? 
Når vi nå går inn i påskeferien vet vi ennå ikke om skolene skal være stengt etter påske. Regjeringen 
skal avklare dette 8. april. Vi sender informasjon til dere på skolemelding og legger det på hjemmesiden 
så fort ting blir avklart. Det er viktig at dere følger med på begge kanalene. 
Første skoledag etter påske er onsdag 15. april.  
 
Det blir kanskje en litt annerledes påske for mange, men vi håper dere får fine påskedager sammen 
med deres nærmeste. Ta godt vare på hverandre! 
 
På vegne av oss i ledelsen vil jeg ønske dere alle en riktig god påske!  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anne Roland, rektor  

http://www.dubestemmer.no/
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