Til foresatte

Informasjonsmøte VG2 onsdag 26. januar kl. 18:00
Vi inviterer med dette til informasjonsmøte på Nome vgs, avd. Søve. Møtet vil
finne sted i sammenslått sal 1 og 2, som dere finner i undervisningsbygget.
Forbehold: Dersom smittevernmyndighetene i Nome bestemmer noe annet enn
grønt lys i trafikklysmodellen i løpet av neste uke, vil møtet kunne bli utsatt til et
nærmere angitt tidspunkt eller avholdes digitalt via Teams.
Vi minner om at selv med milde symptomer på luftveisinfeksjoner de siste 24
timer før møtet, skal du ikke møte på skolen.
Elevene behøver ikke komme på møtet da de vil få tilsvarende informasjon på
skolen. Det vil bli enkel servering av kaffe og kaker i de klassevise møtene.
Program:
- Felles informasjon (til ca. kl. 18.45):
Informasjon om samarbeidet med politiet (Skolens politikontakt)
Covidsituasjonen, smittevernhensyn
Informasjon fra Elevtjenesten
Mulige valg neste skoleår og søkeprosessen
- Deretter klassevise møter med kontaktlærere. Her vil det blant annet være
mulig å bli kjent med andre foresatte og det vil bli informert om saker
spesifikke for klassen
Velkommen til informasjonsmøte!
Med vennlig hilsen
Arne Grave
Rektor
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Smittevernplan foreldremøter 25. og 26/1 - 2022
1. Vanlige smittevernregler følges:
Ingen syke eller med symptomer på luftveisinfeksjoner skal møte på skolen
2. Hender vaskes eller sprites før klasserom for fellesmøtene inntas
3. Alle deltakere registreres med navn og telefonnummer for evt. seinere
smittesporing. Søveansatt passer køen inn til og at hender sprites etter registrering
4. Sal 1 og 2 slås sammen og erstatter auditoriet som arena for fellesmøtet
5. Vaskemidler/sprit til overflater og til håndrengjøring plassert ut i alle klasserom som
benyttes
6. Sitteplasser spres slik at det er minimum 1 meter mellom dem.
7. Alle pulter og stoler vaskes av evt. sprites før bruk
8. God avstand settes av mellom møteleder og møtedeltakere
9. Møtedeltakerne forlater fellesmøtet klassevis for å unngå møtepunkter i møtesalen
og i gangene
10. Klassevise fellesmøter avholdes i store klasserom med minst 1 meters mellomrom
mellom sitteplassene. Sitteplassene her vaskes av/sprites før bruk
11. Servering av kaker og kaffe klassevis i klasserom. Kontaktlærerne serverer
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