
Velkommen til skoleåret  20 20/2021 

Rektor har ordet. 
 
Ila skole 2020-2021 Foreldreinformasjon 
Velkommen til et nytt skoleår! Vi ser fram til at skolen blir fylt opp av elever etter en lang sommerferie. 
Det er veldig hyggelig å se igjen "kjente" elever, samtidig som vi ønsker alle nye elever og deres 
foresatte hjertelig velkommen til Ila skole. 
Vi håper det blir nok et år fylt av mestring og læringsglede med utgangspunkt i den nye læreplanen for 
grunnskolen. 
 
Korona 

Skolestart er veldig spennende hvert år, men nå er det nok ekstra mange som er spente på hvordan 

skolehverdagen blir. Den sist oppdaterte veilederen fra FHI, innførte en trafikklysmodell, og vi 
planlegger skolestart på et gult nivå. 

Ledelsen og andre ansatte vil følge opp de til enhver tid gjeldende tiltak mot smitte, slik at det skal 
være så trygt som mulig å komme på skolen. Vi må også være oppmerksomme på at smitten kan øke. 

Det viktigste er fremdeles disse tre punktene: 

1.     Syke personer skal ikke være på skolen eller AKS 
2.     God hygiene 
3.     Redusert kontakt mellom personer 

 

Alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager og oppmøtetider. 

Klassen regnes nå som en kohort og ansatte kan veksle mellom ulike kohorter for gjennomføring av 
vanlig undervisning. To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av dagen, fortrinnsvis 
utendørs. Flere kohorter kan være ute samtidig, men vi vil dele opp skolegården for å skille klasser fra 
hverandre. 1.-4.trinn og 5.-7.trinn pluss velkomstklassene, har ulike friminutt. 

Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.  

Foresatte som følger til og fra skolen bes om å ikke komme inn i skolegården om morgenen og følge 
oppfordringer fra AKS ved henting (se skolens hjemmeside under fanen AKS/gjenåpning). 

Skolen har utarbeidet renholdsplaner som bygger på veilederen, og vi fortsetter å ha fokus på renhold 
og hygieneregler. 

Ansatte og elever må følge de karantenereglene som gjelder til enhver tid. Det vil si at de som har 

vært i «røde» land eller land som har blitt «røde» i den perioden de oppholdt seg der, må være i 
karantene i 10 dager, og de som har vært i "grønne" land kan komme på jobb og skole som normalt. 

Det er viktig at elevene eller foreldrene tar kontakt med skolen ved skolestart og informerer om at de 
er i karantene. Karanteneregler og råd for smittevern ved reise endres raskt, så alle har ansvar for å 
sette seg inn i hvilke regler som til enhver tid gjelder. 

Her finner du smittevernrådene ved reiser til utlandet 

Fagfornyelsen 
Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring er fornyet og trer i kraft fra august 
2020. Overordnet del av læreplanverket er også ny. 

Det elevene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny 
kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og 
kreative.  
Elevene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for omfattende. Det skal bli 
bedre sammenheng i og mellom fagene, og de forskjellige delene av læreplanverket skal henge bedre 
sammen. 
 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/dybdelaring/


Det er et spennende arbeid vi går i gang med, og det vil være nødvendig å bruke en del tid på 
drøftinger og det å definere hvordan endringene vil bli på vår skole. Vi satser på gode diskusjoner i et 
faglig sterkt miljø og hvor profesjonsfellesskapet skal være grunnmuren.  
 
IKT 
" Lærerik bruk av læringsteknologi "er en innsats i regi av Utdanningsadministrasjonen. Ila skole er 
blitt en del av denne satsingen og vil delta i nettverk med andre skoler som ønsker å ta i bruk digitale 
enheter i større grad. Vi vil dele erfaringer og motta veiledning i planlegging og bruk av digitale 
ressurser.  
 
Mat på Aktivitetsskolen 
I skoleåret 2018/19 hadde AKS (FRIO) et samarbeidsprosjekt med Geitmyra Matkultursenter for barn, 
og la om matrutinene sine. Vi serverte barna varm mat 4 av 5 dager, og rettene inneholdt mye fullkorn, 
grønnsaker og fisk og var alltid laget fra bunnen av. Og: Barna ble veldig flinke til å smake på nye 
retter! Dette er et tilbud som på grunn av pandemien, ikke lar seg gjennomføre. Slik situasjonen er nå 
må dere sende med mat slik som det er informert om fra AKS-ledelsen. Vi har selvfølgelig et sterkt 
ønske om å videreføre vårt mattilbud når restriksjonene avtar. 
 
"Det gule slottet på St. Hanshaugen" 
Vi er utrolig stolte av skolen vår og sier ubeskjedent at den skinner både utvendig og innvendig. Vi 
setter stor pris på at denne 104-åringen blir tatt godt vare på. Skolen har egne renholdere som gjør en 
fantastisk jobb, og vi møter en bygning hvor gulvene er så blanke at vi kan speile oss.  
 
Ledelsen Tone Bunes er undervisningsinspektør og vil blant annet ha hovedansvar for 1. og 2.trinn, 
samt mottak- og alfabetiseringsklasser som vi kaller "velkomstklasser". Assisterende rektor Hanne 
Pryser er nærmeste leder for 5.-7.trinn og rektor Nina Solbakken som i tillegg til å ha totalansvaret, vil 
følge trinn 3 og 4 spesielt.  
AKS-leder er Friederike Hundhausen, og baseledere er Ellen Grundt (1.trinn), Emilie Berge Appelquist 
(2.trinn), Svein Marius Enge (3.trinn) og Ragnhild Følling Volden (4.trinn). 
 
Andre ansatte i skoleåret 20/21  
Vi har tre nye lærere: Daniel Basmadjian er ansatt som kontaktlærer på 2.trinn, Jane Iduna Arnestad 
som kontaktlærer på 3.trinn og Kristina S. Olsen kontaktlærer på 4.trinn. 
Ingri Ulveseth Jensen og Jorunn Evju er tilbake fra permisjon. 
Våre nye skoleassistenter er: Ole Enggrav, Silje Olsen, Astrid Leer-Salvesen, Andrijana Mojsoska-
illevski, Kornelia Linder, Karl Albrigtsen, Anesa Car. 
Thomas Borkvik har sluttet. 
 
Kapasitet Ila skole har pr august 2020 totalt 575 elever fordelt på 24 klasser samt to velkomstklasser: 
En mottaksklasse og en alfabetiseringsklasse. 
Det er en stor grad av mobilitet i vår bydel, og mange elever flytter både til og fra Ila skole.  
 
Utearealet: Skolegården er blitt et flott sted å være for elevene våre både i skoletiden og ellers. Med 
opprustningen av Evald Ryghs plass og REMA-taket har Ila skole gode muligheter for fysisk 
aktivitet.  Med St. Hanshaugen og uteskolen på Skar kan Ila skole også tilby fine naturopplevelser. 
Selv om skolegården er en fin lekeplass, ser vi at det til tider er mye aktivitet på et begrenset areal. I 
skoleåret 2018/2019 startet vi en prøveordning hvor vi organiserte dagen slik at ikke alle elevene 
hadde friminutt på samme tid. På bakgrunn av erfaringer, økt elevtall og ikke minst tiltak ifm korona, 
har vi valgt å organisere skoledagen slik at 1.-4.trinn og 5.-7.trinn har friminutt til ulike tider.  
 
Fadderordning 
4.trinn er vanligvis faddere for 1.trinn, og det vil vi opprettholde også i år. Pandemien gjør det 
vanskelig å ha kontakt på tvers av kohorter, og vi vil derfor legge opp til klassevis kontakt mellom de to 
trinnene. Aktivitetene vil i første omgang dreie seg om brevveksling og liknende. Vi gjør nye 
vurderinger når regler for smittevern endres. 
 
Frukt – og grønt Foresatte må selv gå inn på skolefrukt.no for å melde seg på ordningen. Skolen 
sørger for at elevene får frukten til spisefriminuttet. Ordningen er midlertidig satt på vent. 
 
Melk Melkeordningen fungerer på samme måte ved at foresatte bestiller på nettet: Skolelyst.no 
 



Trafikk 
Rundt skolen vår er det mange parkerte biler og trange gater. Det gjør at trafikksikkerheten er 
utfordrende, og spesielt utsatt er de barna som går til skolen.  
Vi vil henstille til de som henter eller leverer med bil at de gjør dette på en mest mulig trygg måte, og 
minner om at det er en strekning med skiltet av- og pålessingssone i Herman Foss gate på baksiden 
av skolen. Vi håper at alle følger denne henstillingen, og at vi kan hjelpe hverandre til å få en best 
mulig trafikksikkerhet rundt skolen vår. 
Vi minner om at skolen har mange ledige sykkelstativ i Elias Blix gate. 

Tre år med nytt regelverk om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing.  

Osloskolen skal kjennetegnes av trygge og gode læringsmiljøer preget av respekt, toleranse, likeverd 
og inkludering. Alle former for krenkelser og mobbing skal bekjempes. 

Det er ingen tvil om at vi som ansatte og ledere på skolen har ansvar for å forebygge og stoppe 
mobbing. Vi legger vekt på: 
 

 å bygge opp et godt læringsmiljø på hele skolen 

 å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing 

 å løse mobbesaker raskt 

 å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 
 

Det er også viktig at hele skolemiljøet med elever og foresatte engasjerer seg i dette arbeidet. Dersom 
alle parter deltar aktivt, er sjansen for å lykkes større. Vår visjon er inkludering, læring og ansvar. Alle 
voksne både i og utenfor skolen som har med barn å gjøre, må gjøre sitt ytterste for å fremme 
inkludering og forhindre at noen føler seg utenfor. 
 
Arbeidet mot mobbing foregår forebyggende blant annet gjennom ulike tiltak som innebærer 
relasjonsbygging mellom lærer og elev og mellom elevene selv. Vi har årsplan i sosiale ferdigheter, 
trivselstiltak i friminutt, aktivitetsdager og månedlige arrangementer.  
 
Vi håper på et godt samarbeid med dere foresatte slik at vi sammen kan løse slike saker på best mulig 
måte. 
 

Utdeling av klasselister  

For å forenkle utdelingen av klasselister, lages det dynamiske klasselister for foresatte i 
Skolemeldingsappen og Portalen. Målet er at løsningen skal være klar til skolestart. 
Klasselisten vil være tilgjengelig for foresatte i Osloskolen som har barn under 18 år. Klasselisten blir 
delt mellom foresatte som har barn i samme klasse. Kontaktlærer vil også ha tilgang til å se 
klasselisten for egen klasse.  

Foresatte velger selv hvilke opplysninger fra det skoleadministrative systemet (SATS, SITS og IST 
Everyday) som skal fremgå av klasselisten (enten ingen opplysninger, elevens navn, foresattes navn, 
telefon, adresse og e-post). 

Dette valget gjøres av foresatte under Innstillinger i appen eller under Min profil i Portalen. Skolen 
trenger derfor ikke lenger dele ut klasselister. 

I appen/Portalen vil det være en hjelpetekst til foresatte med informasjon om at klasselisten vil være 
offentlig og tilgjengelig for andre enn foresatte, dersom noen ber om innsyn. 

Skolen vil få beskjed når funksjonaliteten kan tas i bruk. Inntil den nye applikasjonen er på plass, er 
det ikke ønskelig at skolene deler ut klasselister til foresatte. 

Nytt skoleadministrativt system for grunnskolene fra skolestart  



Fra skolestart tas det nye skoleadministrative systemet, IST Everyday, i bruk for grunnskolene. 
Systemet har egen pålogging for lærere, elever og foresatte via Skoleplattform Oslo.  

IST Everyday erstatter SATS som skoleadministrativt system for grunnskolene fra skolestart. I tillegg 
skal systemet brukes til å se timeplaner, skoleårskalender, fraværsstatistikk og kontaktinformasjon 
tilpasset brukernes roller. 

Lærerne skal også bruke systemet til å registrere fravær og anmerkninger, og å sende ut varsel om 
fare for nedsatt orden- og oppførselskarakter eller manglende karaktergrunnlag. 

Bilder og video av barn i skolen  

Skolen er ansvarlig for bilder tatt i skolen. Bilder av elever er personopplysninger. Dette betyr at det å 
ta og bruke bilder i skolesammenheng er omfattet av personopplysningsloven/forordningen (GDPR). 
Etter regelverket trenger skolen et behandlingsgrunnlag for å kunne ta og/eller bruke bildene. Når det 
gjelder bilder er samtykke det aktuelle behandlingsgrunnlaget for skolen. 
Samtykke må hentes inn før bildene tas. For barn under 15 år må foreldrene samtykke. Dersom det er 
aktuelt å publisere bildene, selv bare i lukkede forum, kreves et eget samtykke for dette. Med andre 
ord, det kreves både samtykke for å ta bilder, og for den videre bruken. 

Juridisk avdeling har utarbeidet samtykkeskjema som vi vil bruke til innhenting av samtykke. 

 

Kontakt med skolen  
Skolemelding er en del av Osloskolens meldingsverktøy i Skoleplattform Oslo 
Skolemelding/meldingsverktøyet i Portalen kan brukes til:  

 Kommunikasjon foresatte–barnets lærere/skolen 

 Kommunikasjon elever–egne lærere/skolen 

 Direktekommunikasjon fra UDA til alle ansatte/alle foresatte/alle elever  

I appen kan foresatte og elever sende melding til kontaktlærer/faglærer eller andre ansatte på skolen. 
De kan også svare på meldinger sendt fra skolen. Foresatte kan i tillegg melde fravær for sin elev.  

Ansatte, elever og foresatte kan derfor velge om de vil laste ned appen eller få meldingene tilsendt på 
e-post. De kan også logge deg inn i Skoleplattform Oslo via skolens nettside og lese meldingene i 
webportalen. 

Les mer om hva Skolemelding er og hvordan appen fungerer  

Skolens telefonnummer er som før: Ila skole: 22 95 52 50 og Aktivitetsskolen:  
22 95 52 50   
 
Jeg ser fram til enda et innholdsrikt og spennende år på Ila skole, og gleder meg til å samarbeide med 
dere alle. Vi har som mål at alle elever skal trives på skolen og samtidig utnytte sitt læringspotensial 
maksimalt. 
 
Nina Solbakken 

rektor 
 
 
 
 

https://aktuelt.osloskolen.no/larerik-bruk-av-laringsteknologi/digital-skolehverdag/skolemelding/

