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Informasjon til avgangselever og foresatte våren 2021 

Skoleåret som nå nærmer seg innspurten, har vært preget av smitteverntiltak og lite 
vanlig samvær mellom elever. Til tross for dette, har dere elever jobbet godt, vært 
positive og seriøse, det berømmer og takker vi dere for.  
 
De avsluttende månedene før slutten av et skoleår, er alltid utfordrende. Dette året er 
intet unntak, det er prøver, heldagsprøver, prøveeksamener og, for noen av dere, 
muntlig eksamen. Dere har, hver på sin måte, samarbeidet med medelever og faglærere, 
jobbet seriøst og tatt alle raske beskjeder og omveltninger på strak arm. Det står det 
respekt av. Vi forstår at det har vært krevende og vi unner dere ei fin russetid og, etter 
hvert, en velfortjent sommerferie.  
 
Vi skjønner at det heller ikke har vært enkelt å være foresatt gjennom dette spesielle 
året. Det har tidvis vært endringer fra en dag til en annen og treffpunktene med skolen 
har vært færre. Dere har utvist stor fleksibilitet og forståelse. Vi håper at dere, sammen 
med oss, kan hjelpe elevene til å holde fokus på skolearbeidet fram til setting av 
standpunktkarakterer. Det betyr mye for elevene å få en god avslutning på tolv og 
tretten års skolegang.  
 
Skolen trenger også ekstra hjelp fra dere foresatte for å sikre at vi kan holde 
smittesituasjonen nede ut over våren og, spesielt, under russefeiringen. Det er viktig å 
unngå sykdom eller smitte i løpet av russetiden, og vi håper at vi sammen med dere 
foresatte kan følge opp elevene ved skolen, slik at de unngår å bli syke. Da vil elevene 
ved Selbu videregående skole få godkjent vitnemål, slik at videre utdanning og læretid, 
kan starte opp som planlagt til høsten. Akkurat nå er dette skolens viktigste oppgave og 
mål. 
 
På forhånd takker skolen for et godt samarbeid i ei avgjørende tid for elevene våre.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Svein Ove Dyrdal   
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