
 
 

 

Åpning av skolen i uke 20 
De videregående skolene i Norge har valgt ulike strategier for hvordan de tar imot elevene i uke 20 
avhengig av programområde, antall elever, romkapasitet etc. Smitteveilederen gir mange 
begrensninger for hvordan vi driver skolen fram til sommeren og det kan sikkert føre til frustrasjon 
både hos elever, foresatte og lærere. Det er viktig at alle samarbeider godt om de siste ukene og at 
dere tar opp ulike problemstillinger vi ikke har tenkt på med lærerne deres slik at vi får en god 
avslutning på dette svært spesielle skoleåret.  

 

Smitteforebyggende tiltak 

Jeg har lagt ved smitteveilederen og den må dere lese nøye. I tillegg er det noen punkter dere må 
være klar over. 

1. I klasserommene 
• Klasserommene er vasket ned 
• Det kan maksimalt være 16 elever i klasserommet. Grupper større enn det blir delt og må 

sitte i hvert sitt klasserom noe som gir alle noen utfordringer. Klassen deles etter klasselista. 
Romplan kommer mandag. 

• Kroppsøvingslærerne har timene utendørs. Det er en-metersregelen som gjelder. Se 
smitteveilederen. 

• Det er antibac i alle klasserom og elevene vasker selv pulten når økta er ferdig. 
• Pass på å holde en meters avstand. 

 

2. Plan for opplæringen 
• Det blir en kombinasjon av undervisning på skolen og digital hjemmeundervisning 
• Det er mellom 150-200 elever på skolen hver dag og i løpet av de seks siste ukene har alle 

vært her mandag til fredag. 
• Trinnene er på skolen hele dager 
• Oppstart og avslutning av skoledagen går som normalt etter timeplanen.  
• Læringssenteret er stengt, men ansatte der kan kontaktes ved behov 
• Deler av skolen blir sperret av for effektivt renhold 
• Kantina er stengt så alle må ha med egen mat 

 

Uke 20 – ST 

 

 

 



 
 

Mandag 11. mai blir det fortsatt digital undervisning eller selvstendig arbeid. Vi har behov for å 
planlegge noe mer før åpningen. Onsdag og fredag blir det fagdager og heldagsprøver. Romplanen 
blir lagt på It’s når den er klar. 

 

Uke 20 – HO 

 

Mandag 11. mai blir det fortsatt digital undervisning eller selvstendig arbeid. Det er 
fagdag/heldagsprøve på onsdag. Romplanen blir lagt på It’s når den er klar. 

 

Transport 

Det er meldt at bussene går som normalt, men det kommer sannsynligvis til å bli 
kapasitetsutfordringer. Jeg oppfordrer dere til å gå, sykle eller å kjøre bil sammen til skolen. 

Det er trygt å komme tilbake til Nøtterøy vgs og det skal bli fint å se dere alle igjen. 

Mvh 

Arild Nordahl Johnsen 

Rektor 

 

 

 

 


