24.04.2020

AFP/PENSJON
For ansatte som skal søke delvis eller full
AFP/alderspensjon, så må dette gjøres
minimum 2 måneder før (tidligst 4 mnd før)
oppstartsdato av AFP/pensjon. Ta kontakt
med Lisbeth Schjølberg for innmelding av
AFP/pensjon.
For ansatte som pensjonerer seg eller tar ut
full AFP, må det i tillegg sendes en skriftlig
oppsigelse til arbeidsgiver, og oppsigelsesfristen er 3 mnd. Gi beskjed til din
personalleder i god tid om du planlegger å ta
ut AFP/pensjon.

KANTINA

Lisbeth

4 videregående skoler har deltatt. Noen av
oss i elevtjenesten fikk en gjennomgang av
resultatene for Heimdal. Her er en
oppsummering:

FRA ELEVTJENESTEN
Tilstedeværelse fra og med neste uke:
• Helsesykepleier Mona vil være til
stede noen timer mandag – torsdag.
Det må bestilles avtale på forhånd på
SMS eller epost
• En til to rådgivere vil være fysisk til
stede. Elevsamtaler foregår, så langt
det er mulig, utendørs
• OT-veileder til stede etter lunsj på
torsdager.
• Miljøveiledere til stede hver dag, men
ikke alle samtidig på Frigg. En vil
fortsatt være tilgjengelig ute mellom
12 og 14 for “walk and talk” etter
avtale
• En fra elevtjenesten vil være til stede
i fellesområder i pausene for å bistå
med at smittevernregler overholdes
• Møter gjennomføres som før via
Skype
• Utover dette følges elever opp som
før via Skype/tlf/Canvas

Kantina vil ha åpent hver dag fra og med
neste uke. Det blir mulig å kjøpe kioskvarer
og noe påsmurt mat.
Siri og Patrick

OPPSUMMERING AV
UNDERSØKELSE FRA
SKOLEHESETJENESTEN ANG
HJEMMESKOLE

•

•
•
•
•
•
•

Siri

90% opplyser at de har gode
hjemmeforhold og at det fungerer
godt med hjemmeskole, men de trives
best når skolen er åpen
Elevene savner lærerne sine!
En del elever savner at kontaktlær tar
direkte kontakt med dem
Elevene savner flere digitale, sosiale
og uformelle arenaer
Noe økt ensomhet og inaktivitet
Elevene bekymrer seg ikke for
Korona
De savner diskusjoner mellom lærere
og medelever

