
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Marienlyst skole 

Endring i tidspunkt åpning og stenging MAKS 

Hei, alle sammen. 

  

Skoler og skolefritidsordninger følger nå gult smittevernnivå. I Maks-tiden følger vi samme 

kohorter som i skoletiden, det vil si klassevis med muligheter for samarbeidende kohorter om 

situasjonen tilsier at det er nødvendig.  

Vi har, som alle andre arbeidsplasser, mye fravær om dagen, da ansatte må være hjemme selv 

ved milde luftveisplager. Utstrakt bruk av vikarer gjør at et fast aktivitetstilbud over tid ikke lar 

seg planlegge i samme grad som vi ønsker. Vi syns da det er best at dere forholder dere til 

ukeplanene basevis, så dere ser hva som skal gjøres. Noen stor kurskatalog med påmeldinger til 

faste, ukentlige kurs, kommer altså ikke før vi ser en tilbakegang i sykefraværet og en mer 

normal driftssituasjon.  

 

Vi har en fortløpende dialog med Fau- kontakt, Hege Wold hvor vi har drøftet endring i 

åpning/stengetider med bakgrunn i høyt sykefravær. Vi vil fra uke 41 (mandag 5.oktober) 

åpne kl.08.00 og stenge kl.16.30. Det vil si at vi totalt reduserer åpningstidene med 45 

minutter.  

  

Vi jobber hardt med å utvikle gode, varierte aktiviteter innenfor mange ulike målområder. 

Mange nye opplegg er på plass til ukene framover. Vi vil også ta i bruk gymsalen flere ganger 

ukentlig og også tilby svømming.  

Følg altså med på ukeplanene, da dere der vil se hva som skjer og få med dere satsinger, 

prosjekter og morsomme spesielle hendelser på MAKS.  Det skjer mye hver dag på alle baser, 

og vi skal ha dialog med elevene fortløpende om hva de vil gjøre mer av og hva de ønsker seg. 

Tilbakemeldingene fra elevene er stort sett veldig positive. De har gitt tilbakemelding på at de 

ønsker mer tid i gymsalen, svømmehallen og i datarommet. Dette tar vi på alvor. 

  

Ta kontakt om dere har kommentarer eller spørsmål. 

  

Mvh,  

Nina Hansen Løvaas                                                                     Hege Wold 

Aks-leder, Marienlyst skole                                                          Fau-kontakt, MAKS 
nina.hansen@ude.oslo.kommune.no                                                                 hegewold7@gmail.com  
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