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Skolens planer ved slutten av skoleåret 

Som kjent har myndighetene igjen endret smittevernreglene for skoler og barnehager, slik at det blir mulig å 
normalisere skolehverdagen for elevene ytterligere fram mot sommerferien. Ifølge de nye bestemmelsene 
befinner vi oss nå på et såkalt «Gult nivå» når det gjelder smitterisiko.  Det innebærer følgende 
forsiktighetsregler for oss i videregående skole: 

1. Ingen syke skal møte på skolen 
2. God hygiene 
3. Kontaktreduserende tiltak: 

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 

• Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen 

• Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper 

• Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig 

• Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle 
situasjoner 

• Unngå trengsel og store samlinger 

De fleste av elevene våre er avhengig av skoleskyss.  Denne vil ikke kunne starte opp med full kapasitet før et 
par dager etter pinse.  For å ta høyde for dette, og ut fra de nye retningslinjene legger vi derfor opp til å ta i 
bruk vår opprinnelige timeplan igjen, slik den var fram til 12. mars som et utgangspunkt for alle elevene våre 
fra og med torsdag 4. juni.  Det betyr at alle elevene våre fra da av skal ha all undervisning ved skolen.  

Nå er vi inne i den avsluttende perioden av skoleåret der undervisningen etter læreplanene nærmer seg 
slutten, samtidig som det fortsatt gjenstår noen vurderinger for enkelte klasser og elever.  Lærerne har lagt 
planer og avtaler med elevene for dette, noe som skal gjennomføres selv om ordinær timeplan trer i kraft 
igjen.  Noen klasser har også prosjekter som skal fullføres, oppryddingsarbeid på verkstedene, og noen har 
planlagt tur.  Det vil derfor bli noen tilpasninger og avvik fra timeplanen, slik det alltid er mot slutten av 
skoleåret.  Følg godt med på beskjeder fra kontaktlærer og faglærere. Standpunktkarakterene blir 
bekjentgjort for avgangselevene den 10. juni, og øvrige elever får karakterene sine den 12. juni.  I uke 25 
avspaserer elevene for ekstra tid som er gått med til kveldsaktiviteter og annen tid utover normal timeplan 
gjennom året. 

Smittevernreglene legger fortsatt begrensninger mht. å kunne samle mange personer. Dette medfører at vi 
ikke kan gjennomføre avslutningsarrangementene våre på tradisjonell måte.  Vi er spesielt lei oss for at vi 
dette året ikke kan invitere avgangselever og foresatte sammen til en felles høytidelig markering.  Slik det er i 
år har vi valgt å gjennomføre avslutningene puljevis for elevene, samme dag som lærebøkene leveres.  Hver 
klasse får nærmere beskjed om tidspunkt for sin avslutning. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle elevene våre for godt samarbeid, tålmodighet og innsatsvilje i 
den meget spesielle situasjonen vi har hatt de siste månedene.  

Med vennlig hilsen 
Maia Revdal 
Rektor 

Elever og foresatte ved Fosen vgs 
Dato: 29.05.2020 



 

  

  

 

 

 

 


